
Regulamin biegu 

5. Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego  

w Biegach Przełajowych 
 

 
I. Organizator biegu: 

Miński Klub Biegacza DREPTAK, ul. Sosnkowskiego 12/26,  05-300 Mińsk Mazowiecki, 
email: biuro@mkbdreptak.pl 

II. Cel biegów: 
„5. Jesienne Grand Prix…” to cykl czterech biegów, rozgrywanych w odstępach 
połączonych w jedno przedsięwzięcie, które ma za zadanie przede wszystkim zachęcać do 
systematycznego uprawiania sportu, promować zdrowy i aktywny tryb życia, a także 
kreować sportowy wizerunek miasta Mińsk Mazowiecki. Cykl zawodów będzie składał 
się z czterech edycji biegów.  

III. Współpraca: 
Urząd Miasta w Mińsku Mazowiecki, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim, Bank 
Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, Nadleśnictwo Mińsk. 

IV. Patronat Honorowy: 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki – Marcin Jakubowski 

V. Terminy poszczególnych biegów: 
1. 02.09.2018 r. – (niedziela), bieg nr 1. 
2. 16.09.2018 r. – (niedziela), bieg nr 2. 
3. 23.09.2018 r. – (niedziela), bieg nr 3. 
4. 07.10.2018 r. – (niedziela), bieg nr 4, zakończenie i podsumowanie całego cyklu 

biegów. 
VI. W ramach imprezy biegowej przeprowadzone zostaną następujące biegi: 

1. Biegi dziecięce: 
D1 (maluch): 3 lata – 5 lat (2013-2015), dystans około 100 m, 
D2 (maluch): 6 lat – 8 lat (2010-2012), dystans około 300 m, 
D3 (maluch): 9 lat – 11 lat (2007-2009), dystans około 500 m, 
D4 (maluch): 12 lat – 15 lat (2003-2006), dystans około 1000 m. 

Biegi dziecięce rozgrywane będą po nawierzchni terenowej, stanowiącej przedłużenie 
ulicy Sportowej (od szlabanu w stronę lasu). 

2. Biegi młodzieżowe: 
D5 (Junior): 16 lat – 19 lat (1999-2002), dystans około 6 km. 

3. D6 (senior), 20 lat i starsi (1998 rok i starsi): 
Bieg główny, dystans: kobiety około 6 km, mężczyźni około 10 km, nawierzchnia 
100% terenowa (ścieżki leśne), zróżnicowana konfiguracja. 

4. Kategorie wiekowe: 
1) Generalna: kobiet i mężczyzn. 
2)  oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych na zakończenie cyklu: 

Mężczyźni                Kobiety 
M20  20-29 lat (1998-1989)  K20 20-29 lat (1998-1989) 
M30 30-39 lat (1988-1979)  K30 30-39 lat (1988-1979) 
M40 40-49 lat (1978-1969)  K40 40-49 lat (178-1969)  
M50 50-59 lat (1968-1959)  K50 50 lat i więcej(1968 i starsi) 
M60 60 lat i więcej (1958 i starsi) 

5. Start do biegów we wszystkich kategoriach nastąpi na wysokości szlabanu 
wjazdowego na wysokości przedłużenia ulicy Sportowej. 

1) Kategoria D1 – godzina 9:00, 
2) Kategoria D2 – godzina 9:10, 



3) Kategoria D3 – godzina 9:20, 
4) Kategoria D4 – 9:40, 
5) Kategorie D5 i D6 – 10:00 

6. Biuro zawodów będzie mieściło się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim. Odległość między biurem zawodów a miejscem rozgrywania zawodów 
około 300 m. 

7. Trasa biegów kategorii D5 i D6 będzie oznakowana pionowymi znakami malarskimi 
umieszczonymi na drzewach, w newralgicznych miejscach trasy znajdować się będą 
osoby wskazujące kierunek biegu. 

VI. Punkty odżywcze: na trasie biegu w kategorii D5 (junior) i D6 (senior) będzie 
ustawiony punkt odżywczy z wodą mineralną. 

VII.  Limit czasu:  
1. Ze względów organizacyjnych obowiązuje limit pokonania trasy: kategoria  

D5 i D6: jedna godzina i 30 minut. 
2. Zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego 

oddać numer startowy. Po oddaniu numeru startowego może kontynuować bieg, 
ale tylko po prawej stronie ścieżki leśnej i od tego momentu nie jest już 
uczestnikiem biegu lecz pieszym.  

VIII. Program szczegółowy: 
8:00 – otwarcie biura zawodów (ZSZ w Mińsku Mazowieckim,  
ul. Sosnkowskiego 46), 
8:45 – zamknięcie biura zawodów kategoriach D1, D2, D3, D4. 
9:00 – Start biegów w kategoriach D1, D2, D3, D4. 
9:30 – Zamknięcie biura zawodów w kategorii D5 i D6. 
9:55 – Zamknięcie biegów w kategorii D1, D2, D3, D4. 
10:00 – Start biegów w kategorii D5 i D6. 
11:30 – Zakończenie biegów. 

IX. Zakończenie i podsumowanie całego cyklu biegów: 
Zakończenie cyklu biegów 5 Jesiennego Grand Prix Mińska Mazowieckiego 
w Biegach Przełajowych nastąpi w dniu 07.10.2018 r. o godzinie 12:00.  

X. Pomiar czasu: 
Pomiar czasu będzie prowadzony ręcznie na podstawie numerów startowych. Numer 
należy zamocować z przodu koszulki. Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji 
w zamocowaniu numeru startowego. Posiadanie numeru startowego w zamocowanego 
w w/w miejscu jest warunkiem sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Zabrania 
się także przekazywania numeru startowego innej osobie. Osoby bez numerów 
startowych lub z numerami umieszczonymi w miejscu niewidocznym nie będą 
klasyfikowane. 

XI. Nagrody: 
1. Kategoria D1 – nagradzany będzie udział w zawodach, klasyfikacja prowadzona 

bez zwycięzców, medal na zakończenie dla wszystkich, którzy ukończą 2 biegi  
z 4 biegów, na koniec udział w losowaniu upominków. 

2. Kategoria D2 – nagradzany będzie udział w zawodach, klasyfikacja prowadzona 
bez zwycięzców, medal na zakończenie dla wszystkich, którzy ukończą 2 biegi  
z 4 biegów, na koniec udział w losowaniu upominków. 

3. Kategoria D3 – nagradzany będzie udział w zawodach, klasyfikacja prowadzona 
bez zwycięzców, medal na zakończenie dla wszystkich, którzy ukończą 2 biegi  
z 4 biegów, na koniec udział w losowaniu upominków. 

4. Kategoria D4 – klasyfikacja w kategorii open chłopcy (miejsca 1-3) i open 
dziewczynki (miejsca 1-3), do klasyfikacji końcowej wymagane ukończenie 2 
biegów z 4 biegów, za miejsca 1-3 statuetka, ponadto medal dla wszystkich 
uczestników na zakończenie którzy ukończą 2 biegi z 4 biegów, na koniec udział 
w losowaniu upominków. 



5. Kategoria D5 – prowadzona będzie klasyfikacja w kategorii open chłopcy 
(miejsca 1-3) i open dziewczyny (miejsca 1-3), do klasyfikacji końcowej 
wymagane ukończenie 2 biegów z 4 biegów, za miejsca 1-3 statuetka, ponadto 
medal dla wszystkich uczestników na zakończenie którzy ukończą 2 biegi  
z 4 biegów, na koniec udział w losowaniu upominków. 

6. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – (kategoria D1, D2, D3) – dla najbardziej 
licznej drużyny. Drużyna musi składać się z minimum 4 osób i wziąć udział 
minimum w 2 z 4 biegów. Dla najbardziej licznych drużyn z kategorii D1, D2, D3 
– puchary za miejsca 1-3. 

7. Kategoria D6 – bieg główny: 
1) Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn: statuetka/puchar, nagroda 

rzeczowa/nagroda finansowa. 
2) Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: statuetka/puchar, nagroda 

rzeczowa/nagroda finansowa. 
3) Dla wszystkich którzy ukończą 3 bieg z 4 biegów medal na zakończenie cyklu. 
4) Wysokość oraz pula nagród finansowych zostanie opublikowana przez 

Organizatora w terminie do dnia 31.08.2018 r. na stronie internetowej 
Organizatora. 

5) Na zakończenie cyklu Jesiennego Grand Prix wśród wszystkich uczestników 
zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe (50 sztuk). Ilość nagród może ulec 
zmianie. 

6) Nagrody w kategoriach open i w kategoriach wiekowych nie dublują się. 
XII. Uczestnictwo: 

1. Udział w zawodach w kategoriach D1, D2, D3, D4 i D5 wyłącznie za pisemną zgodną 
rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci. 

3. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik 
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem 
w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko startując w biegu włącznie na 
własną odpowiedzialność. 

4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, ze zawodnik zapoznał się 
z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze 
zawodów w dniu biegu (każdego). 

6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości do kontroli daty 
urodzenia. 

7. Bieg odbędzie się na terenie Lasów Państwowych (leśnictwo Stankowizna) przy 
ograniczonym ruchu wypoczynku mieszkańców Mińska Mazowieckiego, każdy 
zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku. 
9. każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest 

do jego przestrzegania. 
10. Zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać 

numer startowy. Po oddaniu numeru startowego może kontynuować bieg, ale tylko po 
prawej stronie ścieżki leśnej i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz 
pieszym.  

XIII. Opłata startowa i uczestnictwo: 
1. Opłata startowa za cały cykl biegów w kategorii D1, D2, D3, D4 – 10 zł. 
2. Opłata startowa za cały cykl biegów w kategorii D5 – 20 zł. 
3. Opłata startowa za cały cykl biegów w kategorii D6– 40 zł. 
4. Opłata startowa za udział w pojedynczym biegu: 

1) Kategorie D1, D2, D3 – 5 zł, 



2) Kategorie D4 – 10 zł, 
3) Kategoria D5, D6 – 20 zł. 

5. Opłata startowa za udział w jednym biegu wynosi 20 zł. 
6. Opłatę startową (przelew z karty, przelew z konta, opłata przekazem pocztowym) 

należy przesłać na konto: Miński Klub Biegacza Dreptak, ul. Sosnkowskiego 12/26, 
05-300 Mińsk Mazowiecki, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, nr rachunku: 
94 9226 0005 0010 1358 2000 0010. 

7. Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości 
przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.  

8. Opłatę startową na rachunek bankowy należy wnieść w terminie do dnia 31.08.2018 r. 
9. Płatność w biurze zawodów – wysokość j.w. 

XIV. Zgłoszenia do biegów: 
1. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia 01.09.2018 r. za udział w całym 

cyklu Grand Prix za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie 
www.mkbdreptak.pl zakładka Grand Prix 2018 lub na stronie 
https://zapisyonline.com/zapisy 
1) Kategoria D1 (maluch): 3 lata – 5 lat https://zapisyonline.com/wydarzenie/41,5-

jesienne-grand-prix-minska-mazowieckiego-w-biegach-przelajowych-dzieci-3-5-
lat-d1 

2) Kategoria D2 (maluch): 6 lat – 8 lat https://zapisyonline.com/wydarzenie/42,5-
jesienne-grand-prix-minska-mazowieckiego-w-biegach-przelajowych-dzieci-6-
8lat-d2 

3) Kategoria D3 (maluch): 9 lat – 11 lat https://zapisyonline.com/wydarzenie/43,5-
jesienne-grand-prix-minska-mazowieckiego-w-biegach-przelajowych-dzieci-9-11-
lat-d3 

4) Kategoria D4 (maluch): 12 lat – 15 lat https://zapisyonline.com/wydarzenie/44,5-
jesienne-grand-prix-minska-mazowieckiego-w-biegach-przelajowych-dzieci-12-
15-lat-d4 

5) Kategoria D5 (Junior): 16 lat – 19 lat https://zapisyonline.com/wydarzenie/45,5-
jesienne-grand-prix-minska-mazowieckiego-w-biegach-przelajowych-junior-16-
19-lat-d5 

6) Kategoria D6 (Senior): Kobiety https://zapisyonline.com/wydarzenie/40,5-
jesienne-grand-prix-minska-mazowieckiego-w-biegach-przelajowych-bieg-
glowny-6-km-kobiety-d6 

7) Kategoria D6 (Senior): Panowie https://zapisyonline.com/wydarzenie/39,5-
jesienne-grand-prix-minska-mazowieckiego-w-biegach-przelajowych-bieg-
glowny-10-km-mezczyzni-d6 

2. Zapisy do biegów w poszczególnych kategoriach D1÷D6 w oddzielnych formularzach 
rejestracyjnych. 

3. Za pełne zgłoszenie uważa się dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną 
i uregulowanie opłaty startowej.  

4. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, adres 
zamieszkania, nazwę klubu, e-mail, numer telefonu. 

5. Organizator przewiduje limit uczestników wynoszący 150 osób w biegu głównym 
(kategoria D6).  

6. Organizator przewiduje limit uczestników wynoszący łącznie 50 osób w kategoriach 
D1-D5. 

7. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście 
uczestników.  

8. O kolejności przyznania numeru startowego decyduje data wniesienia opłaty 
startowej. Osoby, które nie wniosą wymaganej opłaty startowej w terminie 5 dni od 
daty rejestracji zostaną usunięte z listy startowej. 

9. Każdy uczestnik, który poprawnie zarejestruje się do całego cyklu Grand Prix oraz 
wniesie opłatę startową otrzyma pakiet startowy. W skład pakietu startowego 



organizator przewidział: numer startowy, agrafki oraz w zależności od posiadanych 
środków finansowych upominki, gadżety, słodycze. 

10. Lista zgłoszonych zawodników wraz z przydzielonym numerem startowym będzie na 
bieżąco aktualizowana i zostanie umieszczona na stronie www.mkbdreptak.pl 

11. Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie 
zostało ujęte na liście startowej – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych 
reklamacji z tym związanych. 

12. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje numer startowy, ręczny pomiar czasu, 
wodę mineralną w czasie biegu oraz mecie, ma zapewnioną logistykę zaplecza przed i 
po biegu. 

13. Świadczenia dodatkowe: posiłek po każdym biegu /słodka bułka lub pączek/ oraz grill 
na zakończenie cyklu Grand Prix. 

14. Na zakończenie cyklu Grand Prix każdy jego uczestnik który ukończy 3 z 4 biegów 
cyklu otrzyma pamiątkowy medal medal oraz weźmie udział w losowaniu drobnych 
nagród rzeczowych.  

15. Osoby rejestrujące się do całego cyklu 5. Jesiennego Grand Prix otrzymują jeden 
numer startowy, który obowiązuje we wszystkich biegach cyklu.  

16. Uwaga: za wydanie zastępczego numeru startowego w przypadku braku numeru 
startowego przydzielonego na cały cykl organizator pobierze opłatę w wysokości 
10 złotych. 

XV. Ochrona danych osobowych: 
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)klauzula RODO. 

2. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XV.1 obejmuje 
również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy 
klubu. 

XVI. Postanowienia końcowe: 
Za bieg odpowiedzialny jest Miński Klub Biegacza Dreptak. 

XVII. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie Miński Klub Biegacza Dreptak, 
wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Mińskiego, nr 11, adres: 05-300 Mińsk 
Mazowiecki, ul. Sosnkowskiego 12/26. Kontakt z administratorem danych osobowych jest 
możliwy pod adresem biuro@mkbdreptak.pl. 

2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe? 
1) Świadczenia usług drogą elektroniczną: wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu. 
2) wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu - Twojego uczestnictwa w biegach na 

które zgłaszasz się przez stronę www.mkbdreptak.pl (przygotowanie pakietu startowego, 
ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.). 

3) Publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników. 
4) Obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz. 
5) Kontaktu z Tobą. 
6) Wykonania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu MKB Dreptak: 

a) w celach podatkowych i rachunkowych, 
b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MKB Dreptak (prowadzenia 

marketingu bezpośredniego produktów i usług, obsługi zgłoszeń i korespondencji które do 
nas kierujesz, kontaktu z Tobą, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom, na podstawie 
wyrażonej przez Ciebie zgody: przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)). 



3. Czy musisz podawać dane osobowe? 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych 
osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu. 

4. Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe? 
Twoje dane będą przetwarzane w okresie trwania całego cyklu biegów. 
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających 
z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania 
oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej 
umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być 
przetwarzane także po tym termine w celach statystycznych i archiwalnych. 

5. Kto będzie odbiorcą danych osobowych? 
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane innym członkom MKB Dreptak w zakresie 
niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. 
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w ty będą 
publikowane na stronie internetowej biegu. 

6. Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych? 
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich 
usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, 
które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym 
momencie. 

7. Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych? 
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
 
 



 


