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Regulamin Majdller Bike Race 2023

§ 1. CEL IMPREZY
•	 Upowszechnianie jazdy na rowerze, jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu;
•	 Propagowanie sportu, rywalizacji sportowej wśród uczestników;
•	 Aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych;
•	 Promocja Gmin Wierzchlas, Pątnów, Działoszyn oraz okolicznych szlaków turystycznych i innych atrakcji;
•	 Integracja środowiska lokalnego;

§ 2. NAZWA IMPREZY
Majdller Bike Race

§ 3. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Atelier Sportu, Gmina Wierzchlas, Pątnów, Działoszyn przy współudziale Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gmin Wierzchlas, Pątnów Działoszyn.

§ 4. TERMIN I MIEJSCE
08.07.2023 Ośrodek Nadwarciański Gród Załęcze Wielkie

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki.
1. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania specjalnego formularza zgłoszeniowego oraz do uiszczenia opłaty 

za start. Organizator dopuszcza dwa sposoby dokonywania zgłoszeń i opłat: 
• dostartu.pl https://dostartu.pl/za-ecze-ultra-run-v7014
• poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę w czasie trwania  

Imprezy i jego/jej stałą obecnością na imprezie (podpis na formularzu zgłoszeniowym) - posiadającej pisemne 
oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w Imprezie 

2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpo-
wiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna). Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające 
dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organi-
zatora. W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych 
oraz wyrażenie zgody na udział w zawodach potwierdza na formularzu zgłoszeniowym lub stosownym oświadczeniu 
własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika oraz osoba, której opiekunowie prawni 
powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania maratonu.

3. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku rowerowym. Brak kasku rowerowego będzie skutkował dyskwalifikacją 
zawodnika.
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4. Nie ma ograniczeń sprzętowych dla żadnej z kategorii wiekowej i dystansu. Wyjątkiem są rowery elektryczne, które nie 
mogą brać udziału w zawodach.

5. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW.

§ 6. OPŁATY STARTOWE
1. Wysokość wpisowego za start w Majdller Bike Race 2023 uzależniona jest od terminu wpłaty:

• 80 zł - do 06.07.2023 włącznie (godz. 23:59).
• 100 zł w dniu zawodów 

2. Opłata startowa odbywa się za pośrednictwem szybkich płatności dotpay przy rejestracji na stronie dostartu.pl bądź 
przekazem bankowy Stowarzyszenie Atelier Sportu 65 1140 2004 0000 3902 7969 0007 W tytule przelewu należy podać 
Imię i nazwisko zawodnika, klub oraz nazwę zawodów 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Przyjęci będą  
ci uczestnicy, których przelewy zostały zaksięgowane na koncie Organizatora, zgodnie z wytycznymi § 6 oraz posiadają 
dowody wpłat.

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, można przepisać pakiet startowy najpóźniej 10 dni przed starem imprezy
5. Dokonując opłaty startowej zawodnik oświadcza, iż biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju, impreza spor-

towa, za którą płaci, może zostać:
•	 Przeniesiona na inny termin wskazany przez Organizatora. W takim przypadku, zawodnik swoją wpłatę przenosi 

dobrowolnie na nowy termin, który zostanie podany na stronie maraton.koronowo.pl
•	 Odwołana. W takim przypadku zawodnik otrzyma zwrot 100% wpłaconej kwoty

6. Faktury za start w zawodach mogą zostać wystawione wyłącznie po wpłacie wpisowego na numer rachunku bankowe-
go podany poniżej.
W tytule przelewu należy wpisać słowo FAKTURA oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest płatność.
Numer rachunku bankowego:
Stowarzyszenie Atelier Sportu
65 1140 2004 0000 3902 7969 0007
Dane do faktury niezwłocznie należy również wysłać na adres:
rafalgnila76@gmail.com

§ 7. POMIAR CZASU
1. Podczas Majdller Bike Race będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. 
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego.
3. Brak numeru startowego lub jego umocowanie w niewidocznym miejscu, będzie skutkowało niesklasyfikowaniem  

zawodnika.

§ 8. PROGRAM ZAWODÓW
07.07.2023 
• 16:00-19:00 praca biura zawodów
 
08.07.2023
• 7:00-8:30 praca biura zawodów
• 9:00 oficjalne otwarcie wydarzenia
• 9:00 Strat wyścigu rowerowego Majdller 42km+ 
• 9:00 Start Majdller Bike Race 42km
• 9:30 start dystansu Ultra Run lLidman 60km+
• 10:00 start dystansu Maraton, 42km+
• 11:00 start Biegu Przedszkolaka
• 11:10 start dzieci klas 1-3 szkół podstawowych
• 11:20 start dzieci klas 4-6 szkół podstawowych
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• 11:30 start dzieci klas 7-8 szkół podstawowych
• 11:45 rozdanie nagród kategorii dziecięcych
• 12.00 Start Leśnego Półmaratonu 21km
• 12.10 Rozdanie nagród Majdller Bike Race
• 14:00 rozdanie nagród Półmaratonu Leśnego 21km
• 15.00 rozdanie nagród Maratonu
• 16.00 rozdanie nagród Lidman Ultra Run

§ 9. DYSTANS
42km ścieżki leśne, czasami piaszczyste, asfalt

§ 10. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1. Impreza zostanie przeprowadzona na trasach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego zgodnie z mapą udostępnioną na 

stronie zaleczeultarun.pl 
2. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona.
3. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
4. W przypadku niezadziałania chipa (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinfor-

mowania o tym fakcie obsługę pomiaru czasu.
5. Na trasie maratonu będą znajdowały się strefy bufetowe - zgodnie z oznaczeniami na mapie.
6. Zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do godziny 15:00 nie zostanie sklasyfikowany.

§ 11. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE
1. Zawodnicy są zobowiązani do zapoznania się z trasą maratonu, zarówno na mapie jak i w plenerze. Wszelkie zmiany trasy 

przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. W szczególnych przypad-
kach Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może podjąć decyzje o neutralizacji części wyścigu i zaliczeniu 
wyników jako końcowych z ostatniego punktu kontrolnego (maty) lub doliczyć czas karny tym zawodnikom, którzy 
skorzystali ze skrótu. Trasa Majdller Bike Race będzie udostępniona zawodnikom do 31.05.2023 na stronie organizatora.

2. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą 
prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.

3. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie, gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają 
się do skrzyżowania.

4. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
5. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozo-

stałym zawodnikom.
6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

§ 12. RUCH DROGOWY
1. Uczestnicy poruszają się po trasie zawodów na normalnych zasadach ruchu drogowego
2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg le-

śnych czy pojedynczych zabudowań.
3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych, publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie prze-

strzegać przepisów ruchu drogowego.
4. Za kolizje i wypadki na trasie maratonu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się 

wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.
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§ 13. KATEGORIE WIEKOWE
Podczas Majdller Bike Race 2022 obowiązywać będą następujące kategorie wiekowe:
• Kategoria M1 - od 16-29 
• Kategoria M2 - od 30 do 49 
• Kategoria M3 - od 50 i wyżej
• Kategoria K1 - od 18 do 29 
• Kategoria K2 - od 30 do 49 
• Kategoria K3 - od 50 i wyżej

§ 14. NAGRODY
Zwycięzcy Majdler Bike Race w poszczególnych kategoriach 
dla mężczyzn oraz dla kobiet 
• 1 miejsce – Rower Majdller
• 2 miejsce - Puchar oraz nagrody rzeczowe
• 3 miejsce - Puchar oraz nagrody rzeczowe

§ 15. UWAGI
1. Uwagi odnośnie przebiegu maratonu jak również klasyfikacji i wyników należy składać w dniu trwania zawodów, wyłącz-

nie w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów.
2. Uwagi dotyczące wyników będą przyjmowane przez okres 30 minut, od czasu ogłoszenia wyników.

§ 16. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanie-
czyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszania tego przepisu, uczest-
nicy edycji będą ukarani dyskwalifikacją.

§ 17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Atelier Sportu ul. Dolna 11I adres ateliersportu@

gmail.com
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail:stelierspor-

tu@gmail.com, tel. 501727028 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Par-
lamentu 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).

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia 
zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwi-
ska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik 
– w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.

5. Dane osobowe uczestników mogą być bezpłatnie wykorzystywane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji wy-
darzenia i jego kolejnych edycji, w tym w szczególności dotyczy to wizerunku. Dane te mogą również wykorzystać pod-
mioty współorganizujące i partnerzy oraz sponsorzy wydarzenia;

6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązu-
jących przepisów prawa. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj. podwykonawcom usług, 
którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora i wyłączanie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym 
celu i zakresie (powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO). Podane dane oso-
bowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 
również w formie profilowania.
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7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia  
i jego kolejnych edycji.

8. Uczestnicy mają prawo żądać od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania da-
nych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprze-
ciwu wobec przetwarzania danych o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

9. Uczestnikom przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz 
żądania usunięcia danych zgromadzonych na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak 
zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w wydarzeniu.

11. Uczestnicy mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy 
przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na 

zawody i w czasie powrotu z nich.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na 

wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem  

i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe.
4. Wszystkie informacje dotyczące wydarzenia są na bieżąco publikowane na profilu wydarzenia na Facebooku -  

www.facebook.com/ateliersportu. Imprezie dedykowana jest strona internetowa www.zaleczeultrarun.pl,  
www.majdllerbikerace.pl 

5. Organizator określa maksymalną łączną ilość uczestników 100 osób. Osoba zostanie zliczona do limitu po dokonaniu 
opłaty startowej.


