
 

 

 

 

REGULAMIN 

Imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. „Rodzinny Piknik MTB - Tłusty Węgorz” 

11 czerwca 2022 roku 
 

I. CEL IMPREZY 

1. Promocja 4  odcinków trasy rowerowej MTB Tłusty Węgorz 

2. Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia poprzez uprawnianie kolarstwa MTB 

3. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach 

4. Promocja Lasów Państwowych 

5. Integracja środowiska kolarskiego 

6. Promocja miejsc turystycznych położonych na terenie Gminy Węgorzewo 

II. CHARAKTER IMPREZY 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171 z póź. 

zm.), przedsięwzięcie nie będzie miało charakteru imprezy masowej. 

III. ORGANIZATOR 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie,  

ul. Turystyczna 13,  

11-600 Węgorzewo 

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

IV. WSPÓŁORGNIZATORZY 

1. Ośrodek Wczasowy „Piękny Brzeg” na Mazurach 

    ul. Leśna 20, 11- 600 Węgorzewo 

2. Węgorzewskie Centrum Kultury 

    ul. Gen. J. Bema 14, 11-600 Węgorzewo 

V. SPONSORZY 

1. Ośrodek Wypoczynkowy „Piękny Brzeg” na Mazurach 

2. Gmina Węgorzewo 

VI. PATRONAT HONOROWY 

Burmistrz Węgorzewa 

VII. PARTNER STRATEGICZNY 

Gmina Węgorzewo 

VIII. TERMIN I MIEJSCE 

11 czerwca 2022 roku (sobota) – rozpoczęcie imprezy godz. 9:50 

Województwo warmińsko – mazurskie, Powiat Węgorzewski, Gmina Węgorzewo, Miasto Węgorzewo - Ośrodek 

Wypoczynkowy „Piękny Brzeg”  na Mazurach (Biuro Zawodów, start i meta) 

IX. ZGŁOSZENIA 

Zapisy w Biurze Zawodów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Piękny Brzeg” na Mazurach od godz. 8.50 w dniu 

zawodów,  min. 10 minut przed startem do danego wyścigu. Start pierwszego wyścigu godzina 9.50. 

mailto:osir@wegorzewo.pl


X. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY 

Przyjmowanie zgłoszeń od godz. 8.50 w Biurze Zawodów 

Starty wyścigów: 

I – 2017 i młodsi oraz starsi nie umiejący jeździć samodzielnie na dwóch kołach – godz. 9:50 – 1 okrążenie (pętla mała 

225 m. niebieska) – nieklasyfikowany. 

II - 2016  – godz. 10:00 – kat. dziewcząt i chłopców - 2 okrążenia (pętla mała 225 m.) – 450 m. 

III – 2015 – godz. 10:10 – kat. dziewcząt i chłopców - 1 okrążenie (pętla średnia 750 m.) – 750 m. 

IV – 2014   godz. 10:20 – kat. dziewcząt i chłopców – 2 okrążenia (pętla średnia 750 m.) – 1 500 m. 

V – 2013 –  godz. 10:30 – kat. dziewcząt i chłopców - 2 okrążenia (pętla średnia 750 m.) – 1500 m. 

Godz. 10.40 dekoracja wyścigów: II, III i IV. 

VI – 2011 – 2012  – godz. 11:00 – kat. dziewcząt i chłopców - 3 okrążenia (pętla średnia 750 m.) – 2 250 m. 

VII – 2009 - 2010 – godz. 11.15 – kat. dziewcząt i chłopców -  4 okrążenia (pętla średnia 750 m.) – 3 000 m. 

VIII – 2007 – 2008  – godz. 11:30 –  kat. dziewcząt - 4 okrążenia (pętla średnia 750 m.) – 3000 m.; chłopców - 6 okrążeń 

(pętla średnia 750 m.) – 4 500 m;   

IX – Open „Profi”  (zaawansowani 2006 i starsi) – godz. 12:00 kat. kobiet i mężczyzn – 2 okrążenia (pętla duża 7500 m.) – 

15000 m. 

X – Open „Amator” (amatorzy 2006 i starsi) – godz. 12:05 kat. kobiet i mężczyzn – 1 okrążenie (pętla duża 7500 m.) – 

7500 m. 

Godz. 12:15 dekoracja wyścigów: V, VI, VII, VIII 

XI – Jazda Rodzinna (najliczniejsza rodzina) – godz. 13.30 – 1 okrążenie (pętla średnia 750 m.) – 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. 13:40 dekoracja wyścigów: IX i X. 

XI. TRASY 

Pętla mała i średnia – poziom trudności łatwy i średni (w zależności od umiejętności uczestnika). Trasa zamknięta na 

terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Piękny Brzeg” na Mazurach (trasa trawiasta oraz krótki przejazd odcinkiem drogi 

szutrowej) 

Pętla duża – wymagająca od uczestnika jazdy terenowej, trasy rowerowe (odcinki) nr 1, 2, 3 i 4 MTB Tłusty Węgorz. 

START – Ośrodek Wypoczynkowy „Piękny Brzeg” na Mazurach – dalej wyznaczoną ścieżką w kierunku cmentarza 

wojennego (odcinek Piękny Brzeg) – przejazd krótkim odcinkiem drogi szutrowej Nr 128533N – wjazd w drogę 

szutrową ul. Wodociągowej – dalej trasą leśną Gminy Węgorzewo (odcinek 1) – przejazd przez drogę szutrową Nr 

128533N – dalej trasą leśną Gminy Węgorzewo (odcinek 2) – dalej wjazd w drogę szutrową nr 128533N – dalej trasą 

leśną Lasów Państwowych (odcinek 3) – przejazd przez drogę ul. Leśnej – dalej trasą Lasów Państwowych (odcinek 4) – 

dalej przejazd przez drogę ul. Leśnej – dalej poboczem wzdłuż drogi ul. Leśnej do mety na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego „Piękny Brzeg” na Mazurach (odcinek Piękny Brzeg) - META 

XII. UCZESTNICTWO 

1.Wyścig ma charakter otwarty, organizowany dla mieszkańców powiatu węgorzewskiego – dotyczy roczników 2007 i 

młodszych (wyścigi młodzieżowe i dziecięce). 

2. Zawodnicy zrzeszeni oraz spoza powiatu węgorzewskiego mogą uczestniczyć tylko w wyścigach w kategorii Open 

„Profi” i  Open „Amator” (rocznik 2006 i starsi). 

XIII. ZASADY FAIR-PLAY 

1. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik    

     wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po której 

     zamierza dokonać manewru wyprzedzania 

2. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy 



XIV. NAGRODY 

Nagrody finansowe w kategorii Open „Profi” kobiet i mężczyzn ufundowane przez Ośrodek Wypoczynkowy „Piękny 

Brzeg” na Mazurach: 

      • Za pierwsze miejsce 500 zł 

      • Za drugie miejsce 300 zł 

      • Za trzecie miejsce 200 zł 

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

oraz puchary za I-III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych oprócz wyścigów – rocznik 2017 i młodsi oraz jazdy 

rodzinnej 

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

XV. RUCH DROGOWY 

Wyścigi na dystansach Open „Profi” i Open „Amator” będą się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. 

W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu i 

przejazd przez skrzyżowania. 

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych 

czy pojedynczych zabudowań. 

Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, stosować się do 

zasad ruchu drogowego, znaków drogowych oraz do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

XVI. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać. 

Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie karami regulaminowymi, z karą dyskwalifikacją włącznie. 

Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

XVII. KARY 

W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary: 

- upomnienie, 

- dyskwalifikacja. 

Kwestie sporne, nieprzewidziane w regulaminie oraz kwestie interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny w 

porozumieniu z Organizatorem. 

XVIII. PROTESTY 

Protesty można składać w dniu zawodów do Sędziego Głównego. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Decyzja 

ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem. 

Przyjmowanie protestów możliwe do 10 minut po ukończeniu wyścigu, dotyczy każdego zawodnika. 

XIX. 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 poprzez: 

    Zespół wyjazdowy podstawowy w karetce ratunkowej – MCZ Szpital Powiatowy w Węgorzewie – zabezpieczenie na 

    STARCIE/MECIE; 

    Zespół wyjazdowy podstawowy w karetce ratunkowej – Dora-M.ED Sp. z o.o. ul. Dworcowa 1B, 11-510 Wydminy - 

    zabezpieczenie na trasie wyścigów rowerowych; 

    Zespół wyjazdowy na quadzie – Dora-M.Ed Sp. z o.o. ul. Dworcowa 1B, 11-510 Wydminy – zabezpieczenie na trasie  

    wyścigów rowerowych oraz w razie potrzeby Zespół Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego w Węgorzewie  

    – karetka pogotowia ratunkowego na wezwanie. 

    Numery alarmowe: 

    Pogotowie Ratunkowe – 999 

    Straż Pożarna – 998 

    Policja – 997 



    Ogólny nr alarmowy - 112 

7. Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol. 

8. Szczegółowe informacje  pod nr  tel. 87 428 52 34 – OSiR Węgorzewo 

9. Przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem przez osobę na oświadczeniu dostarczonym przez 

Organizatora. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z 

tego kontuzji, wypadków i urazów. Sugeruje się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom 

lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i na czas imprezy sportowo-rekreacyjnej ubezpieczyli się. 

11. Organizator, wszystkie osoby współpracujące z nimi, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją 

Rodzinnego Pikniku MTB – Tłusty Węgorz nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz 

koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania 

zawodów. 

13. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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, dalej RODO), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie 

informuje, iż: 

1. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 14 11- 600 Węgorzewo, 

reprezentowany przez Dyrektora Mariusza Niedziółkę, z którym można skontaktować się telefonując pod numer: +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- 

mail: mariusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl. 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

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

danych osobowych i realizacji praw z tym związanych pisząc pod wskazany adres e- mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub dzwoniąc pod numer 

telefonu: + 48 533 327 058. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

• realizacji świadczonych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO; 

• konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności na 

podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713, 1378), Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 226 poz. 1675, z 

2008 r. nr 195, poz. 1200, z 2009 r. nr 62, poz. 504, nr 97, poz. 801, nr 226, poz. 1809); 

• promocji i informowania o działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. na postawie wyrażonej zgody 

na publikację Pani/ Pana wizerunku. 

4. Okres przechowywania 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 

zawodów, przeprowadzenia promocji turnieju, 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 24 miesięcy licząc od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących 

wyniknąć dla którejkolwiek ze stron - Administratora lub uczestnika turnieju; 

5. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych: 

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych w ww. celach może stanowić wymóg ustawowy lub warunkiem zawarcia umowy a ich nie podanie 

skutkować może ograniczyć zasady lub uniemożliwić realizację usługi. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych na podstawie udzielonej zgody w 

celu publikacji wizerunku jest dobrowolne. 

6. Okres przechowywania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3., w szczególności przez okres 

wynikający z przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 

7. Odbiorcy danych osobowych: 

Bez Państwa wiedzy i zgody nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie w trosce o najwyższą 

jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 

8. Przekazywanie danych osobowych: 

Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

9. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych: 

dostępu do wglądu swoich danych 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. 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji o profilowaniu. 

11.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 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 


