
Regulamin 

II Charytatywny Maraton MTB pod patronatem Burmistrza miasta 
Międzychód 

 
I. NAZWA IMPREZY 

 II Charytatywny  Maraton  MTB 
 Patronat - Burmistrz miasta Międzychód  

 
II. CEL IMPREZY 

 Zbiórka środków finansowych na leczenie i rehabilitacje 3 letniej Oliwii Mach, która 
potrzebuje intensywnej rehabilitacji, żeby zapobiec przykurczom stawowym, skrzywieniu 
kręgosłupa oraz aby zapobiec posadzeniu Oliwii na wózek inwalidzki. 

 Propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji 
 Popularyzacja kolarstwa w Gminie Międzychód 

 
III. ORGANIZATOR 
Klub Sportowy MTB Międzychód 
Team Bike 

www.facebook.com/MTBMiedzychod/ 
Numer rachunku bankowego: 
Bank Pekao S.A 
Numer rachunku : 61 1240 3754 1111 0010 8435 2144 

 
IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 
16 września 2018 (niedziela) – Mokrzec koło Międzychodu.  

 
V. ZASADY UCZESTNICTWA 
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, pod adresem 
znajdującym się na stronie internetowej : http://zapisy.domtel-sport.pl/domtel-sport-op5.pl.html ub 
osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy, w dniu zawodów. 
2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora. 
3. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat; młodzież w wieku 16 - 18 lat ma 
prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody jednego z rodziców lub opiekunów 
prawnych wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu zamieszczonego na 
stronie : http://zapisy.domtel-sport.pl/ii-charytatywny-maraton-mtb-v2632.pl.html Dopuszcza się start 
młodszych zawodników, niż 16 lat pod warunkiem złożenia pisemnej zgody jednego z rodziców 
lub opiekunów oraz pokonania trasy pod opieką tego właśnie rodzica, opiekuna. 
4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich 
na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 
5. Każdy uczestnik zawodów jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie rajdu, w 
zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z 
dyskwalifikacją. 

 
OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE 
 kask sztywny 
 sprawny rower 

 
VI. NAGRODY I ŚWIADCZENIA 
Uczestnicy otrzymują: 
 numer startowy – mocowany obowiązkowo na kierownicy 



 posiłek regeneracyjny na mecie 
 puchary i dyplomy za najszybsze pokonanie trasy - w kategorii open mężczyzn za 3 

pierwsze miejsca i w kategorii open kobiet za 3 pierwszych miejsc oraz za trzy 
pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych. 

 pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników, 
 elektroniczny pomiar czasu 
 oznaczoną trasę rajdu 
 dobrą organizację i świetną atmosferę. 

 
VII. PROGRAM 
 Godz. 8.30-10.30 Otwarcie biura rajdu – przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów 
 Godz. 11.00 Start Maratonu MTB 
 ok. godz. 14:00 Ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu. 
 
VIII. TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MARATONU 
Trasa maratonu MTB wynosi 27 km dystans MINI oraz 50 km dystans MEGA (2 pętle) i prowadzić 
będzie drogami i ścieżkami leśnymi, polnymi oraz asfaltowymi. 
1. Maraton zostanie przeprowadzony na wyznaczonej trasie, która będzie udostępniona na 
stronie internetowej: www.facebook.com/MTBMiedzychod/ 
2. Start nastąpi ze startu wspólnego 
3. Bufety: MINI 1 bufet, MEGA 2 bufety 

 
IX. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do nie zaśmiecania trasy zawodów i szczególną troskę o 
środowisko naturalne. 
Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu, oraz pozostawiać śmieci na trasie maratonu. 

 
X. ZGŁOSZENIA I WPISOWE 
Zgłoszenia należy dokonać pod adresem: http://zapisy.domtel-sport.pl/ii-charytatywny-maratonmtb-
v2632.pl.htmlzamieszczając dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Zgłoszenia przyjmowane są 
do dnia 12 września 2018. Po tym terminie będzie istniała możliwość zapisu na maraton w biurze 
imprezy - w dniu 16.09.2018r . 

 
Wpisowe z podanym Imieniem i Nazwiskiem 

 40zł - do dnia 12 września 2018 - za udział w maratonie MTB 
 50zł - w dniu zawodów 
 Zapisy na wyścigi dzieci bezpłatnie 

 
Wpłaty na konto organizatora: 
Klub Sportowy MTB Międzychód Team Bike 
ul. Przemysłowa 6 /10 
Bielsko, 64-400 Międzychód 
Numer rachunku bankowego: 
Bank Pekao S.A 
Numer rachunku : 61 1240 3754 1111 0010 8435 2144 
 
z dopiskiem MTB MOKRZEC oraz imię i nazwisko 
Z uwagi na charytatywny charakter rajdu opłaty startowe nie podlegają zwrotowi. 

 
 
 
 
 
 



 
 

XI. KATEGORIE STARTOWE 
Rywalizacja odbywać się będzie w klasyfikacjach: 

 Kobiety open (urodzone w roku 2000 i wcześniej) 
 Mężczyźni open (urodzeni w roku 2000 i wcześniej) 

 
oraz w kategoriach wiekowych 
Kobiety 

 K1 (ur. 1998 i później) 
 K2 (ur. 1997 – 1988) 
 K3 (ur. 1987 – 1978) 
 K4+ (ur. 1977 i wcześniej) 

 
Mężczyźni 

 M1 (ur. 1998 i później) 
 M2 (ur. 1997 – 1988) 
 M3 (ur. 1987 – 1978) 
 M4+ (ur. 1977 i wcześniej) 

 



XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 Zawody odbędzie się bez względu na pogodę. 
 Obowiązuje zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich. 
 Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower . Stwierdzenie złamania 

tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 
 Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów. 
 Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada. 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na zawody i powrotu z nich, oraz w trakcie trwania imprezy. 
 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 
 Wszyscy zawodnicy są proszeni o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o 

środowisko naturalne. 
 Organizator rajdu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. 
 Organizator rajdu, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie 

każdego uczestnika obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu -nieznajomość i jego 
nieprzestrzeganie nie będą uznawane za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego 
postanowieniami. 

 Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego 
Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych 
oraz wizerunku w bazach danych organizatorów, oraz umieszczenia na stronach 
internetowych : imienia i nazwiska , roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z 
Ustawą z dn. 27.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust.2002r. Nr 101 poz. 926). 

 Realizując wymogi Rozporządzenia 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 przetwarzanie Państwa danych 
osobowych będzie prowadzone przez Klub Sportowy Międzychód Team Bike 

XIII. RMACJE DODATKOWE Wszelkich 

dodatkowych informacji udziela: 
Arkadiusz Marciniak 
tel. Kom. : + 48 663 935 909 

 
Krzysztof Krzyżaniak 
tel. Kom. : +48 511 822 229



Załącznik nr 1 do regulaminu 
 

II Charytatywny Maraton MTB pod patronatem Burmistrza miasta 
Międzychód 

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej - data: ……………………….. 

 
….................................................................... 
imię i nazwisko zawodnika niepełnoletniego 

 
….................................................................... 

adres 
 

Ja, niżej podpisany, pełniąc obowiązki rodzica/opiekuna prawnego uczestnika II Charytatywnego 
Maratonu MTB pod patronatem Burmistrza miasta Międzychód - wskazanego wyżej, 
wyrażam zgodę na jego udział w imprezie, oświadczając, że będę sprawować nad nim opiekę od 
chwili startu aż do zakończenia imprezy. Startuje on(a) na moją odpowiedzialność i ryzyko, jest 
zdrowy/a i nie ma medycznych przeciwwskazań do uprawiania długotrwałego i intensywnego 
wysiłku sportowego. 
Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią II Charytatywnego Maratonu MTB pod patronatem 
Burmistrza miasta Międzychód, akceptujmy jego postanowienia i zobowiązujemy się do jego 
przestrzegania. W przypadku kolizji, nieszczęśliwego wypadku lub uszczerbku na zdrowiu w 
czasie trwania imprezy nie będę wnosił(a) żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów Rajdu. 

 

....................................................... 
data i czytelny podpis 

 

II Charytatywny Maraton MTB pod patronatem Burmistrza miasta 
Międzychód 

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej - data: ……………………….47 

 

 
….................................................................... 
imię i nazwisko zawodnika niepełnoletniego 

 
….................................................................... 

adres 
 

Ja, niżej podpisany, pełniąc obowiązki rodzica/opiekuna prawnego uczestnika II Charytatywnego 
Maratonu MTB pod patronatem Burmistrza miasta Międzychód - wskazanego wyżej, 
wyrażam zgodę na jego udział w imprezie, oświadczając, że będę sprawować nad nim opiekę od 
chwili startu aż do zakończenia imprezy. Startuje on(a) na moją odpowiedzialność i ryzyko, jest 
zdrowy/a i nie ma medycznych przeciwwskazań do uprawiania długotrwałego i intensywnego 
wysiłku sportowego. 
Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią II Charytatywnego Maratonu MTB pod patronatem 
Burmistrza miasta Międzychód, akceptujmy jego postanowienia i zobowiązujemy się do jego 
przestrzegania. W przypadku kolizji, nieszczęśliwego wypadku lub uszczerbku na zdrowiu w 
czasie trwania imprezy nie będę wnosił(a) żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów Rajdu. 

 

....................................................... 
data i czytelny podpis 
 

NUMER STARTOWY 
(wypełnia organizator) 

NUMER STARTOWY 
(wypełnia organizator) 




