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MARATON 24H 

REGULAMIN  

I. CEL IMPREZY 
1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu. 
2. Pozyskanie środków finansowych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą”. 

II. ORGANIZATORZY 
Stowarzyszenie Malinowa Mamba- tel. 601 246 622  
Wood-Mizer Industries Sp. z o. o. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole: telefon: 63 306 77 77, e-mail:, info@mosir.kolo.pl
  

III. TERMIN I MIEJSCE 
1. MARATON 24H odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy ul. Szkolnej 2B w Kole.  
2. MARATON 24H rozpocznie się w sobotę 20 listopada 2021 r. o godzinie 10:00, a zakończy się w 

niedzielę 21 listopada 2021 r. o godzinie 9:59. 

IV. UCZESTNICTWO 
1. MARATON 24H jest Imprezą charytatywną, która polegać będzie na nieprzerwanej, ciągłej aktywności 

fizycznej Uczestników przez okres 24 godzin na stacjonarnych urządzeniach treningowych (bieżniach 
elektrycznych i rowerkach spiningowych). 

2. Aktywność Uczestników MARATON 24H zostanie przeliczona na złotówki. Firma Wood-Mizer Industries 
za każdy 1 km pokonany na bieżni elektrycznej przekaże równowartość 3 zł, a na rowerze stacjonarnym 
2 zł. Uzyskana w ten sposób kwota przekazana będzie na cel charytatywny Imprezy. 

3. MARATON 24H ma charakter otwarty. W Imprezie mogą brać udział wszyscy chętni, posiadający dobry 
stan zdrowia, niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu 
wytrzymałościowego.  

4. W MARATON 24H prawo startu mają osoby, które do dnia 20 listopada 2021 r. ukończą 13 lat.  
5. Uczestnicy niepełnoletni, którzy w dniu Imprezy nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w MARATON 24H 

za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego oraz na jego odpowiedzialność. 
6. Warunkiem udziału w MARATON 24H jest:  

a) Zgłoszenie swojego udziału poprzez wysłanie wiadomości SMS,  
b) Akceptacja udziału w Imprezie na własną odpowiedzialność. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, 

że udział w MARATON 24H wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko 
wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów,  

c) Wyrażenie, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku uczestnika, 
zgodnie z postawieniami rozdz. VII Regulaminu,  

d) Złożenie oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Imprezie,  
e) Akceptacja oraz przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu,  
f) Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu Imprezy, 
g) Wrzucenie do puszki znajdującej się w biurze zawodów dowolnej kwoty, która w całości zostanie 

przekazana na cel zbiórki „Zgromadzenie środków na potrzeby OSP Koło nad Wartą”. 
7. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa korzystania z 

treningowych urządzeń elektrycznych oraz stosowania się do poleceń Organizatora. 
8. Uczestnicy biorą udział w MARATON 24H na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza 

uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do udziału w MARATON 24H przyjmowane są w formie smsa pod numerem telefonu 601-

246-622. Na stronie www.mosir.kolo.pl w artykule HARMONOGRAM MARATONU 24  w pliku exel 

dostępna będzie informacja o wolnych miejscach. Potwierdzeniem zapisu na daną godzinę będzie 

zwrotna informacja sms - em i umieszczenie zawodnika na liście startowej. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 19 listopada 2021 r. do godz. 16:00 lub do wyczerpania limitu 

miejsc.  

http://www.mosir.kolo.pl/


2 
 

3. W przypadku nie wyczerpania limitu możliwa będzie rejestracja w dniu Imprezy. 

4. W  zgłoszeniu SMS uczestnik określa rodzaj aktywności fizycznej (bieg lub jazda na rowerze) oraz 

deklaruje czas podejmowanej aktywności (minimum 30 min).  

5. Rejestracja na MARATON 24H zostanie zamknięta po wyczerpaniu limitu miejsc w danej aktywności. 

6. O udziale w MARATON 24H decyduje kolejność zgłoszeń. 

VI. ŚWIADCZENIA 

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników pozostawione w miejscu zawodów.  

2. Organizator nie zapewnia depozytu. 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

Zgodnie z (art.13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kole, zwany 

dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Ewa Galińska, e-mail: inspektor@osdidk.pl. 

3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne 

do wzięcia udziału w MARATON 24H. 

4. Dane osobowe uczestników MARATON 24H będą przetwarzane w związku z organizacją i promocją 

Imprezy. 

5. Organizator może przetwarzać dane osobowe w celach organizacji MARATON 24H również we 

współpracy z innymi podmiotami, jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji Imprezy. 

6. Uczestnik MARATON 24H wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci: imienia i 

nazwiska, miejscowości, roku urodzenia na liście startowej. 

7. Uczestnik MARATON 24H posiada prawo do: 

a) Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c) Przenoszenia danych, 

d) Wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

e) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie kierując 

korespondencję na adres Organizatora.  

8. Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją MARATON 

24H uniemożliwia uczestnikowi udział w Imprezie. 

9. Dane osobowe Uczestników MARATON 24H nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

10.  Dane osobowe Uczestników MARATON 24H będą przechowywane przez okres potrzebny 

organizatorowi. 

11. Uczestnik MARATON 24H wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w 

formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej 

terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie go na następujących polach eksploatacji: 

a) Utrwalania i zwielokrotnienia jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechniania w dowolnej 

formie, 

b) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 
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c) Wykorzystania do promocji i organizacji Imprezy i działalności Organizatora,  

d) Udostępniania Współorganizatorom w celu ich promocji w kontekście udziału w MARATON 24H, 

e) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, 

f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach,  

g) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu. Podpis Uczestnika na 

formularzu zgłoszeniowym równoznaczny jest z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnicy startują w MARATON 24H na własną odpowiedzialność. Zapisując się do udziału w MARATON 

24H Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 

Imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 

śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania obciążeń programowych urządzeń treningowych do 

swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną.  

5. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek 

ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, 

odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą 

wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Imprezie. Zalecane jest zakup stosownego 

ubezpieczenia we własnym zakresie. 

6. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym odbywa się Impreza oraz 

przepisów BHP i ppoż. oraz do stosowania się do zaleceń obsługi hali sportowej.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub jej przerwania bez podania powodów.  

 

IX. KORONAWIRUS COVID-19  

1. Z związku z panującą pandemią koronowirusa Covid-19 przebieg zawodów dostosowano do obowiązując 

zasad reżimu sanitarnego. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do: 

 a) dokonania sprawdzenia temperatury ciała na co najmniej dwie godziny przed Zawodami,  

b) podaniu obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem i opuszczeniem miejsca Zawodów,  

c) przyjścia na Zawody w obowiązujących godzinach przygotowani do rywalizacji (przebrani),  

d) nie przynoszenia żadnych dodatkowych przedmiotów tj. toreb, plecaków, bidonów, butelek z wodą. 

Wodę dla Uczestników zapewnia Organizator, 

 e) zachowania 1,5 m odstępu i zaopatrzenia się w maseczkę lub chustę zakrywającą usta i nos przez cały 

czas trwania Zawodów – obowiązkowe jej użycie będzie wymagane w miejscach skupisk ludzkich, 

pomieszczeniach zamkniętych - w szczególności podczas rejestracji w Biurze Zawodów,  
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f) opuszczenia miejsca Zawodów bezpośrednio po skończonej rywalizacji ustalonym przez Organizatora 

wyjściem - w strefie odbywa się zawodów nie będzie możliwości odpoczynku. Nie będzie też możliwe 

przebywanie w tej strefie osób towarzyszących i kibiców,  

 g) stosowania się do wszelkich innych działań, które będą zmierzały do zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

minimalizacji ryzyka zakażenia.  

3. Uczestnicy startują w Zawodach na własną odpowiedzialność. Nie ma gwarancji, że udział w Zawodach 

nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia korona wirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Uczestnik 

ma świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla jego 

zdrowia i życia.  

4. Uczestnicy startując w Zawodach oświadczają, że znajdują się w bardzo dobrej formie fizycznej, nie 

posiadają żadnych chorób ani kontuzji, nie zaobserwowali u siebie ani osób, w bliskim otoczeniu w ciągu 

ostatnich 14 dni żadnych przejawów koronawirusa (w szczególności gorączki powyżej 37 stopni, kaszlu, 

duszności itd.). Ponadto, Uczestnicy zaświadczają, że nie przebywają w kwarantannie/izolacji oraz nie byli 

zagranicą w ciągu ostatnich 14 dni. Uczestnicy zobowiązują się niezwłocznie powiadomić Organizatora o 

każdej zmianie okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym, a także rezygnacji z udziału w Zawodach w 

przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów. 

 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury ciała przez Organizatora z użyciem 

bezdotykowego termometru.  

6. Na wypadek zakażenia koronawirusem podczas Zawodów lub dojazdu na Zawody lub powrotu z 

Zawodów Uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Organizatora.  

7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę, na możliwość niedopuszczenia do Zawodów przez 

Organizatora w przypadku jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek objawy choroby Covid-19, a także jeżeli 

kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartość powyżej 37 stopni. 

 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Zawodów lub ich odwołania gdyby obowiązujące 

restrykcje związane z pandemią koronawirusa Covid-19 jak również na skutek regulacji wprowadzonych 

przez właściwych organ np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pozwoliły na ich przeprowadzenie. 


