
               

                                                                      

                                   

 

 

Regulamin BIEGU KRASNOLUDKÓW  

 

I. Organizator 

1. Organizatorem Biegu Krasnoludków, dalej BK, jest samorząd Gminy Wiązowna i Klub Sportowy 

„Advit” Wiązowna. 

2. BK odbywa się we współpracy z: Komendą Powiatową Policji w Otwocku, Oddziałem Specjalnym 

Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Szkołą Podstawową w Wiązownie (dalej: SP 

w Wiązownie) oraz placówkami oświatowymi Gminy Wiązowna, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi 

w: Wiązownie, Malcanowie i Gliniance, środowiskiem sportowym Gminy Wiązowna, sołectwami 

Gminy Wiązowna. 

3. Kontakt z organizatorem: Urząd Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59, 05-462 Wiązowna, tel. 22 51 

25 830, 603 117 322, 603 685 510; email: polmaraton@wiazowna.pl; FB: @polmaratonwiazowski. 

 

II.  Termin i miejsce 

1. BK odbędzie się 4 marca 2018 r. (niedziela). Start od godz. 11.10. 

2. Start i meta BK w SP w Wiązownie, ul. Kościelna 20. GPS: 52°10'13.4"N 21°17'46.0"E 

3. BK organizowany jest w ramach 38. Półmaratonu Wiązowskiego. 

4. W tym samym dniu odbędą się również: 38. Półmaraton Wiązowski, bieg dodatkowy pn. Wiązowska 5-

tka, a także Mistrzostwa Krajowe Administracji Skarbowej w Biegach Długodystansowych 

(organizator: Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Ośrodek Zamiejscowy w Otwocku) 

oraz biegi dziecięce i młodzieżowe. 

5. Wiązowska 5-tka i 38. Półmaraton Wiązowski są klasyfikowane w Grand Prix Traktu Brzeskiego. 

Szczegóły na www.gptb.pl. 

 

III. Dystans i trasa 

1. Długość trasy BK wynosi ok. 160 m. 

2. Bieg odbywa się po asfalcie, w koszulkach i czapkach, przygotowanych przez Organizatora. 

3. Trasa przebiega przez Gminę Wiązowna, miejscowość Wiązowna. 

4. Na czas trwania 38. Półmaratonu Wiązowskiego na trasie obowiązuje ograniczenie ruchu. Dotyczy to 

także rowerów, rolek, deskorolek oraz innych urządzeń mechanicznych.  

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Organizator nie przewiduje limitu Uczestników BK. 

2. Prawo startu w BK mają dzieci urodzone w roku 2011 i później (zwane dalej Uczestnikami), 

pozostające na czas biegu pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. Zgłoszenie, wydawanie numerów startowych i pakietów odbywa się w dniu zawodów od godz.7.00 do 

10.30 w Biurze Biegów Młodzieżowych, znajdującym się w SP w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20.  

4. Uczestnik bez numeru startowego będzie wykluczony z BK. 

5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom BK jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą 

wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w BK, a także nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności. 

6. Uczestnicy BK zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego 

podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem. 

 
V. Świadczenia Organizatora 

1. Każdy Uczestnik otrzymuje: 

1) numer startowy i czterema agrafkami; 

2) upominek na mecie; 

3) zabezpieczenie medyczne; 

4) koszulkę unisex z logo 38. Półmaratonu Wiązowskiego; 

5) czapeczkę. 



2. Pakiet startowy może odebrać rodzic lub opiekun prawny Uczestnika. Pakiety nieodebrane miejscu 

i terminie wskazanym w cz. IV ust. 3 nie będą wysyłane. 

 

VI.  Nagrody 
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą BK, otrzymają upominki na mecie.  

 

VII. Noclegi 

1. Organizator nie zapewnia noclegów. 

2. Informacje o miejscach noclegowych, znajdujących się w pobliżu miejsca zawodów, dostępna jest na 

stronie www.wiazownapolmaraton.pl 

 

VIII. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) jest Wójt Gminy Wiązowna, Urząd Gminy Wiązowna, 

ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.  

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, 

wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności 

związanych z promocją i przeprowadzeniem BK.  

3. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika posiada prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne 

do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, 

uniemożliwia udział w BK. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. 

4. Przetwarzanie danych Uczestnika w związku z jego udziałem w BK, obejmuje także publikację imienia 

i nazwiska, roku urodzenia wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób. 

5. Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika uzyskane przez organizatora w każdym wypadku będą 

wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych. Rodzic lub opiekun prawny 

Uczestnika wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych partnerowi Organizatora 

odpowiedzialnemu za prowadzenie serwisu fotograficznego 38. Półmaratonu Wiązowskiego. 

 

IX. Uwagi końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian postanowień Regulaminu, a także do 

odwołania biegu lub jego przerwania z przyczyn niezależnych od niego. 

2. Podstawowa opieka lekarska zapewniona. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu 

są ostateczne i niepodważalne. 

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, przy wyłączonym ruchu ulicznym. 

4. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: 

1) wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników; 

2) uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację Uczestnika. 

5. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu 

i organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa itp.). Uczestnictwo 

w BK jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika  utrwalonego 

w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem organizatorowi nieodpłatnej licencji na 

wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania 

w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji 

imprez przez organizatora, udostępniania Sponsorom oraz Partnerom 38. Półmaratonu Wiązowskiego 

w celu ich promocji w kontekście udziału w BK, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach 

o Półmaratonie Wiązowskim, na promocyjnych materiałach drukowanych organizatora, w prasie, na 

stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

6. Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem oraz wątpliwości co do jego treści rozstrzyga organizator. 

7. Zgłoszenie udziału w BK jest warunkowane zgodą na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

 

 


