
 

Regulamin I Wakacyjnego Wyścigu MTB o Puchar Wójta Gminy Bodzanów w 

Kępie Polskiej 2022 r. 

1. Cel: 

• Rozpoczęcie w 2022 roku corocznych cyklów wyścigów rowerowych dla amatorów o 

charakterze sportowym, rodzinnym i rekreacyjnym; 
• popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej;  

• promocja Gminy Bodzanów, Powiatu Płockiego i Samorządu Województwa 

Mazowieckiego, w tym: rowerowych szlaków, tras i szczególnych miejsc;  
• integracja miłośników jazdy na rowerze.  

 

2. Nazwa imprezy: 

I Wakacyjny Wyścig MTB o Puchar Wójta Gminy Bodzanów w Kępie Polskiej.  

3. Organizatorzy: 

- Gmina Bodzanów, 

- Stowarzyszenie Klub Biegacza Sokół Bodzanów, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie Polskiej, 

  Partnerzy: 
- Centrum wolontariatu przy GOPS w Bodzanowie, 

- Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Płock, 

- KGW Borowice Wesołe Babeczki, 

- Rolmarket – sklep ogrodniczy. 

Koordynator wyścigu: Krzysztof Stawiarski, tel.: +48 506 412 249. 

 

4. Termin, miejsce i trasa wyścigu: 

14 sierpnia 2022 r. 

Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

Start: godz. 11:30, zbiórka: Boisko Piłkarskie “LKS Wisła” w Kępie Polskiej, liczba km do 

przejechania – 32 km (2 okrążenia po 16 km). 

Opis trasy:  

Wyścig będzie przebiegał po zróżnicowanym podłożu, przeważającym w terenie leśnym. Nie 

zabraknie leśnych piasków, ale także szybkich dla kolarzy - dróg szutrowych. 



Mapa trasy: 

Link do GPS zostanie opublikowany wkrótce na stronie internetowej organizatora. 

5. Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest zapisanie się na platformie z zapisani 

elektronicznymi www.foxter-sport.pl lub własnoręczne i czytelne podpisanie Karty 

Zgłoszeniowej i Oświadczenia dostępnego w dniu wyścigu w biurze zawodów oraz uiszczenie 

opłat startowych. 

Każdy zawodnik zobowiązany jest do jazdy w kasku rowerowym. Brak kasku skutkuje 

dyskwalifikacją.  

Wymagane jest posiadanie roweru górskiego MTB, odradza się rowerów innego typu. 

Rowery elektryczne nie są dopuszczone do udziału w wyścigu.  

Uczestnik, który nie wywiąże się z wyżej wymienionych zasad, nie może wziąć udziału w 

wydarzeniu. 

 

6. Opłaty startowe: 

Udział w I Wakacyjnym Wyścigu MTB w Kępie Polskiej jest płatny. Opłata jest jednoznaczna z 

zapisem. Wysokość opłaty startowej jest niezależna jest od wieku zawodnika. Organizator 

nie przewiduje możliwości przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika. 

Obowiązuje limit miejsc: 100 osób.  

70 zł - opłata w formie przelewu online dokonana od dnia rozpoczęcia zapisów do 

30.04.2022 r.; 

90 zł - opłata w formie przelewu online dokonana od 1.05.2022 r. do 7.08.2022 r.; 

110 zł - opłata w dniu zawodów w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką. 

Opłaty startowe uczestników zawodów przyjmowane będą tylko za pośrednictwem 
elektronicznego systemu wpłat dostępnego na platformie zapisów on-line www.foxter-sport.pl. 

Szczegółowe zasady korzystania z płatności na platformie określa Regulamin korzystania z 
elektronicznych przelewów Foxter Sport. 
 

7. Pomiar czasu:  

Obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Każdy 

z uczestników zobowiązany jest do posiadania numeru startowanego z chipem, 

zamontowanego w widocznym miejscu na kierownicy roweru. W klasyfikacji generalnej pod 

uwagę będzie brany czas NETTO. Wydarzenie przeprowadzi firma pomiaru czasu Foxter 

Sport. 

kontakt@foxter-sport.pl;  

http://www.foxter-sport.pl/
http://www.foxter-sport.pl/
https://foxter-sport.pl/uploads/regulamin%20korzystania%20z%20elektronicznych%20przelewów%20Foxter%20Group.pdf
https://foxter-sport.pl/uploads/regulamin%20korzystania%20z%20elektronicznych%20przelewów%20Foxter%20Group.pdf
mailto:kontakt@foxter-sport.pl


kontakt telefoniczny: +48 884 377 925 (telefoniczny od pon-pt 9:00-17:00) 

 

8. Sektory startowe: 

Pierwsze 20 zapisanych osób startuje w pierwszym sektorze, pojedynczo co 15 sekund. Lista 

sektora nr 1 zostanie opublikowana na dzień przed wyścigiem na stronie internetowej 

organizatora. Reszta zapisanych zawodników startuje w drugim sektorze grupowo.   

 

9. Program zawodów: 

Zapisy online: www.foxter-sport.pl od 16.01.2022 r. do 7.08.2021 r. 

Zapisy w Biurze Zawodów w dniu wyścigu: godz. 8:00 – 10:30 

Odbiór pakietów startowych: godz. 8:00 – 11:00 

Ustawienie się zawodników na linii startu: godz. 11:10 – 11:25. 

Odprawa zawodników: godz. 11:25 – 11:30. 

Start wyścigu: godz. 11:30. 

Po zjeździe wszystkich zawodników z trasy nastąpi dekoracja zwycięzców – godz. 14:00 oraz 

wspólna integracja. 

Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian kalendarza imprezy. 

 

10. Świadczenia dla uczestników: 

Organizatorzy przewidują: 

• Przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą; 

• elektroniczny pomiar czasu i wyniki dostępne na stronie internetowej www.foxter-

sport.pl ; 

• zabezpieczenie ratowniczo-medyczne; 

• bufet z wodą na trasie; 

• posiłek/pakiet regeneracyjny, w tym wodę i napoje; 

• trofea i nagrody; 

• bogata fotorelacja na stronie internetowej Facebook – Informacje Gmina Bodzanów, 

OSP Kępa Polska.  

 

11. Zasady fair – play: 

• Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.  

http://www.foxter-sport.pl/
http://www.foxter-sport.pl/
http://www.foxter-sport.pl/


• Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub 

zbliża się do skrzyżowania.  

• Zawodnicy poruszający się bezpośrednio za osobą, która uległa wypadkowi, 

przewróciła się lub w jakikolwiek inny sposób wskazujący na niebezpieczeństwo dla 

zdrowia przerwała rywalizację, powinni bezwzględnie się zatrzymać i udzielić 

poszkodowanemu niezbędnej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu 

przybycia odpowiednich służb. 

•  Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie 

niebezpiecznych. 

• Zawodnicy muszą bezwzględnie przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego.  

• Naprawa roweru powinna być przeprowadzona poza głównym szlakiem poruszania 

się zawodników, w sposób niekolidujący z rywalizującymi zawodnikami w obrębie 

widoczności szlaku.  

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

• Nieprzestrzeganie w/w zasad może spowodować dyskwalifikację zawodnika. 

 

12a. Kategorie wiekowe: 

Kategoria OPEN Kobiet: 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Kategoria OPEN Mężczyzn: 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

Kategorie wiekowe kobiet: 

18-25 lat (2004 – 1997) 

26-40 lat (1996 – 1980) 

41-55 lat (1979 – 1967) 

56+ lat (1966 i poniżej) 

Kategorie wiekowe mężczyzn: 

18-25 lat (2004 – 1997) 

26-40 lat (1996 – 1980) 

41-55 lat (1979 – 1967) 



56-69 lat (1966 – 1951) 

70 + lat (1950 i poniżej)  

W celu przypisania do kategorii wiekowej liczy się rok urodzenia 

Kategorie dodatkowe: 

1. Najlepsza Mieszkanka Gminy Bodzanów; 

2. Najlepszy Mieszkaniec Gminy Bodzanów. 

 

12b. Trofea i nagrody: 

• Dla wszystkich biorących udział w zawodach jest przewidziany pamiątkowy medal.  

• Trzy najlepsze osoby w danej kategorii wiekowej otrzymają nagrody. 

• Osoby, które wygrały w kategorii OPEN oraz w kategorii wiekowej zostaną 

nagrodzone w tych dwóch kategoriach. 

• Trzy pierwsze miejsca w kategorii OPEN otrzymają pamiątkowe puchary i nagrody.  

• Organizator przewiduje nagrody w kategoriach dodatkowych.  

 

13. Ochrona środowiska naturalnego: 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać 

trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami. Zaśmiecanie oraz niszczenie trasy maratonu 

karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie 

zawodów. 

 

14. Ruch drogowy: 

Wyścig będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Organizator nie 

przewiduje przecięcia trasy maratonu przez główne szlaki komunikacyjne. We wszystkich 

newralgicznych miejscach organizator zapewnia obstawę odpowiednich służb - 

wykwalifikowanych strażaków oraz służby pomocnicze.  Zawodnicy muszą zachować 

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

czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych 

powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu 

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

trasie. 

 

15. Kary: 



W przypadku naruszenia Regulaminu przez zawodnika Organizator może zasądzić 

upomnienie, karę czasową lub dyskwalifikację z turnieju. 

 

 

16. Zasady uczestnictwa związane z COVID-19: 

1. Jestem świadomy/a, że podczas trwania wyścigu obowiązują mnie zalecenia GIS i WHO 

wraz z kolejnymi aktualizacjami. 

2. Nie jestem ja ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 

objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.  

3. Jestem świadomy/a, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę 

wszystkich uczestników wydarzenia oraz organizatorów.  

4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w 

wydarzeniu jest po mojej stronie.  

5. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel oraz 

nie miałem/am styczności z osobami, które odbywały kwarantannę.  

6. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 

przypadku zarażenia COVID-19. 

17. Ochrona danych osobowych: 

1. Dane osobowe uczestników ZAWODÓW będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.  

2. Dane osobowe uczestników ZAWODÓW będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w rozporządzeniu KE o Ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. – RODO 
(Dz.U UE L 119 z 04.05.2016 r.) Współadministratorami danych osobowych są Organizator 
oraz firma Foxter Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach przy ul. Cichej 8, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000756026, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd 
Rejonowy w Poznaniu – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu. Szczegółowe zasady przetwarzania 
danych osobowych dostępne są na stronie internetowej foxter-sport.pl w zakładce polityka 
prywatności. 
 
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z 

udziałem w ZAWODÓW obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą 

miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub 

rozpowszechniany będzie projekt.  

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 

lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ZAWODÓW. 

Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 

https://foxter-sport.pl/uploads/Polityka_prywatnosci_Foxter%20Group%20sp.z%20o.o..pdf
https://foxter-sport.pl/uploads/Polityka_prywatnosci_Foxter%20Group%20sp.z%20o.o..pdf


rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego 

danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, 

produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. 2018 poz. 

1000. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w 

dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.  

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Współadministratorów i 

zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym 

wypadku będą wykorzystywane zgodnie z z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych r., Dz. U. 2018 poz. 1000. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym 

osobom trzecim. 

18. Informacje dodatkowe: 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 

dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.  

• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb 

porządkowych oraz warunków Regulaminu. Brak znajomości Regulaminu nie będzie 

uznawany jako okoliczność łagodząca.  

• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów.  

• Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach 

szczególnie niebezpiecznych straż pożarna oraz służby organizatora ułatwią 

włączenie się do ruchu.  

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

• Wszyscy zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę 

o środowisko naturalne.  

• W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu 

wpisowego.  

• Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu Wydarzenia i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem 

klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji zawodów w 

związku z wystąpieniem czynników od niego niezależnych. 

•  Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do 

jego zmian. 
 

 

ORGANIZAORZY 


