
Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania
uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Regulamin Mazurskiego Maratonu Rolkowego .

§1
Regulamin określa zasady i warunki przebiegu zawodów „ Mazurski Maraton Rolkowy”, 
zwanej dalej „zawodami ” oraz sposoby zachowania się jej uczestników, podczas trwania i 
przebiegu zawodów w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego uczestnikom, organizatorom
zawodów oraz wszystkim osobom, uczestniczącym w zawodach.  

§2

Organizatorem zawodów jest Roman Płotkowski , z siedzibą w Warszawie przy 
Konstruktorskiej 6   zwany dalej „Organizatorem”. 

§3

1.Termin zawodów: 16.05.2020roku, godzina rozpoczęcia: 10:00, godzina zakończenia 
16:00
2.Zawody organizowane są na terenie Miasta i Gminy Ruciane Nida – droga leśna 
Ruciane Nida – Karwica ( woj. warmińsko-mazurskie ) 
3. Biuro zawodów mieści się w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie ul. Polna 2

§4

1.Uczestnikiem zawodów może być każda osoba -zwana dalej „Osobą Uczestniczącą” lub 
„Osobami Uczestniczącymi”.
2.Osoby uczestniczące w zawodach muszą mieć kask ochronny na głowę .

§5

Osoby Uczestniczące mają prawo w szczególności do:
1)przebywania na terenie zawodów, obejmującym wydzieloną część pasa jezdni oraz 
pobocza drogi leśnej ,
2)korzystania z pomocy osób odpowiedzialnych za opiekę nad przebiegiem zawodów, 
zwanych dalej „Obsługą” w razie wystąpienia takiej potrzeby,
3)zgłaszania Obsłudze zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencje. 

§6

Osobom Uczestniczącym zabrania się, w szczególności:
1)przekraczać wyznaczone przez służby porządkowe linie ograniczające teren zawodów,
2)wnosić oraz używać na terenie zawodów materiałów niebezpiecznych, 
narkotyków,alkoholu, broni, środków odurzających, substancji psychotropowych, cieczy 
zabronionych oraz cuchnących lub mogących narazić inne Osoby Uczestniczące na 
zabrudzenie lub niebezpieczeństwo, pod groźbą wezwania odpowiednich służb 
porządkowych, mundurowych lub całkowitego usunięcia z uczestnictwa w zawodów.



§7

1.Do obsługi zawodów należą osoby wyznaczone przez organizatora . Obsługa posiada 
odpowiedni strój umożliwiający ich identyfikację przez Osoby Uczestniczące w zawodach.

2.Decyzje podejmowane przez obsługę zawodów w zakresie jego zadań nie podlegają 
dyskusji ani nie mogą być kwestionowane przez Osoby Uczestniczące, o ile nie są 
sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym, w tym zakresie.

3.Każdy członek obsługi zawodów posiada komplet informacji na temat zawodów.

4.Obsługa odpowiada za kontakt pomiędzy organizatorem zawodów, Osobami 
Uczestniczącymi, a służbami porządkowymi i medycznymi.

5.Obsługa zawodów po zauważeniu łamania niniejszego Regulaminu przez uczestników 
zawodów ma prawo:1) nakazać zaprzestania łamania regulaminu ,2) nakazać 
opuszczenie terenu zawodów,3) zwrócić się o pomoc do innych służb porządkowych (np. 
Policja . )

§8

Organizator zawodów zastrzega  sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren zawodów
oraz usunięcia z terenu zawodów osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że
ich obecność może narazić Osoby Uczestniczące na niebezpieczeństwo utraty życia bądź 
zdrowia lub osoby takie nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu.

§9

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O sprawach 
nie objętych Regulaminem decydują organizatorzy zawodów.

§10

Osoba Uczestnicząca, wchodząc na teren zawodów
przyjmuje postanowienia niniejszego Regulaminu za obowiązujące oraz zobowiązuje się 
do podporządkowania im jak i decyzjom Obsługi i przedstawicieli Służb Porządkowych 
podczas trwania zawodów.

§11
Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie zawodów oraz w 
trakcie dotarcia i powrotu z zawodów.Każdy uczestnik bierze udział w zawodach
na własną odpowiedzialność. Rodzice, opiekunowie prawni nie są zwolnieni na czas 
trwania zawodów  z opieki nad swoim potomstwem, prawnymi wychowankami.

§12

Osoby Uczestniczące w zawodach
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wizerunku 
(fotografia, nagrania filmowe, itp.) przez Organizatora na potrzeby działalności 
informacyjnej i promocyjno-marketingowej zgodnie z art 13 RODO (tj. 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).

§13 
Niniejszy regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora zawodów : 
mazurskimaratonrolkowy.pl

§13 

Trasa zawodów przebiegać będzie drogą leśną na odcinku Ruciane Nida – Karwica 


