
REGULAMIN 

XX Jesienny Cyklocross MTB Amatorów o Puchar Burmistrza Węgorzewa 

Węgorzewo, 19.09.2021 r. 

I. CEL IMPREZY 

1. Promocja Węgorzewa. 

2. Wyłonienie najlepszych zawodników. 

3. Popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży. 

II. ORGANIZATORZY 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie 

III SPONSORZY 

1. Ośrodek Wypoczynkowy na Mazurach „Piękny Brzeg” 

2. Ciepłownie Miejskie w Węgorzewie 

3. Papier Nożyce Książka - sklep 

III. TERMIN I MIEJSCE 

19 września 2021 r. (niedziela) – Teren Ośrodka Wypoczynkowego na Mazurach „Piękny Brzeg” 

IV. ZGŁOSZENIA 

Zapisy w Biurze Zawodów od godz. 9.30  min.  10 minut przed startem do danego wyścigu. Start pierwszego wyścigu godzina 

10.50. 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY 

Przyjmowanie zgłoszeń od godz. 9.30 

Starty wyścigów: 

I – 2016 i młodsi oraz starsi nie umiejący jeździć samodzielnie na dwóch kołach (jazda rekreacyjna) – godz. 10:50 – 1 okrążenie 

(pętla mała 225 m. niebieska) – nieklasyfikowany. 

II – 2015  – godz. 11:00 – kat. dziewcząt i chłopców – 2 okrążenia (pętla mała 225 m. niebieska) – 450 m. 

III – 2014 – godz. 11:10 – kat. dziewcząt i chłopców – 1 okrążenie (pętla duża 750 m. żółta) – 750 m. 

IV – 2013   godz. 11:20 – kat. dziewcząt i chłopców – 2 okrążenia (pętla duża 750 m. żółta) – 1500 m. 

V – 2012 –  godz. 11:30 – kat. dziewcząt i chłopców – 2 okrążenia (pętla duża 750 m. żółta) – 1500 m. 

Godz. 11.40 dekoracja wyścigów: II, III i IV. 

VI – 2011  – godz. 12:00 – kat. dziewcząt i chłopców – 3 okrążenia (pętla duża 750 m. żółta) – 2250 m. 

VII – 2009 – 2010 – godz. 12.15 – kat. dziewcząt i chłopców –  4 okrążenia (pętla duża 750 m. żółta) – 3000 m. 

VIII – 2007 – 2008  – godz. 12:30 –  kat. dziewcząt – 4 okrążenia (pętla duża 750 m. żółta ) – 3000 m.; chłopców – 6 okrążeń (pętla 

duża 750 m. żółta) – 4 500 m;  

IX – rekreacyjna jazda rodzinna (najliczniejsza rodzina) – godz. 13.00 – 1 okrążenie (pętla średnia 750 m. żółta) – 750 m. 

Organizator zastrzega sobie limit rodzin startujących – 10. Rodzina biorąca udział w wyścigu musi liczyć minimum 3 osoby oraz 

zawierać w swoim składzie minimum dwa pokolenia (np. rodzic-dziecko, dziadek-wnuczek) – nieklasyfikowany. 

Godz. 13:10 dekoracja wyścigów: V, VI, VII i VIII. 

Godz. 13:30 – wyłonienie zwycięzcy głównej nagrody (bon na rower) wśród uczestników Cyklokrossu (tylko z wyścigów I-VIII) 

VI. UCZESTNICTWO 

1. Wyścig ma charakter otwarty, organizowany dla zawodników powiatu węgorzewskiego niezrzeszonych w klubach 

sportowych. 

VII. NAGRODY 

Organizator przewiduje dla wszystkich uczestników medale oraz drobne upominki jak również posiłek regeneracyjny oraz 

puchary lub statuetki za miejsca I-III we wszystkich kategoriach wiekowych oprócz wyścigów – rocznik 2016 i młodsi, jazda 

rodzinna. 

Regulamin będzie dostępny na stronie osir.wegorzewo.pl oraz u Organizatora w dniu zawodów. 



VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach ochronnych. 

2. Za wypadki powstałe na trasie, rzeczy zagubione czy ukradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

4. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na start od rodziców lub opiekunów. 

5. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z sędzią głównym. 

6. Podczas wyścigu zapewniona będzie opieka medyczna (karetka + ratownik medyczny). Dyżur pogotowia ratunkowego pełni 

MCZ Szpital Powiatowy w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17, tel. (87) 427-32-52, tel. alarmowy 999 lub 112 

7. Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol. 

8. Szczegółowe informacje dot. Cyklocrossu pod nr  tel. 87 428 52 34 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 UST. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

zwane dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych: 

1. Administrator Danych Osobowych (ADO): 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą  

w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 14, 11- 600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Pana Mariusza Niedziółkę, z 

którym można skontaktować się telefonując pod numer +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- mail: 

maiusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl. 

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD): 

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach 

dotyczących ochrony Państwa danych osobowych i realizacją praw z tym związanych, pisząc pod wskazany adres e- mail: 

hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub telefonując pod numer: +48 533 327 058. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi wydarzenia organizowanego przez OSiR w Węgorzewie 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia przez OSiR w Węgorzewie, w szczególności w 

zakresie ochrony zdrowia, w tym w związku ze zwalczaniem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS 

CoV-2. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych (tj. nie dotyczących zdrowia) 

stanowi: 

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co do podjęcia działań wynikających z praw lub obowiązków OSiR w Węgorzewie jako 

organizatora wydarzenia i celem zapewnienia udziału uczestnikowi w wydarzeniu,  

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

•  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora,  

• w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed 

poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa 

opieki; 

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podanych danych: 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale 

rekomendowane w miarę możliwości tak, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, 

że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu. 

5. Odbiorcy danych osobowych: 



Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których 

odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby porządkowe lub 

instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także Główny Inspektorat Sanitarny i 

służby sanitarno-epidemiologiczne, bądź podmioty, którym OSiR w Węgorzewie powierzy ich przetwarzanie. 

6. Przekazywanie danych osobowych (transfer): 

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Rzeczypospolitej, Unii 

Europejskiej oraz poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. Okres przechowywania danych osobowych: 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie ustalany przy zastosowaniu następujących kryteriów: 

a)  dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez 

okres organizacji wydarzenia, przeprowadzenia promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród; 

b) dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego zostały zebrane  

tj. po zakończeniu zawodów za wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych lub stronach internetowych, 

gdzie będą publikowane bezterminowo, lub do czasu odwołania zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

c) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dotyczą zmiany lub usunięcia danych z 

zasobów Administratora a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w przypadku ich 

przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, licząc od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń 

wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron, Administratora lub uczestnika wydarzenia. 

8. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych: 

Mają Państwo prawo żądania dostępu do wglądu swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych np. 

nieaktualnych lub nieprawdziwych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.  

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

W oparciu o udostępnione przez Państwa dane osobowe, OSiR w Węgorzewie nie będzie stosować systemów służących do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

XIV. SARS-CoV-2 – ogłoszony stan epidemii w Polsce 

Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii”. 

Każdy uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe 

rękawiczki itp.). 

Pamiętajmy, aby w miarę możliwości zachować dystans 1,5 m. 

Organizatorzy biegu wyznaczą miejsca z płynem do dezynfekcji rąk. 

Organizatorzy mają obowiązek w przypadku zarażenia SarsCoV-2 udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim 

pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Organizator zawodów ma prawo w każdej chwili zmienić regulamin biegu tak, aby całe wydarzenie odbyło się bezpiecznie i 

zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. 

Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek wypełnić oświadczenie Organizatora. 

OSiR Węgorzewo, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo 

tel. 87 428 52 34, email osir@wegorzewo.pl  

mailto:osir@wegorzewo.pl

