
                             
Mławskie Święto Rowerów 

Regulamin 
 

1. Cel Imprezy: 

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej. 

• Budowa więzi i relacji rodzinnych. 

• Rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, zasad fair play oraz 

    eliminowanie negatywnych postaw społecznych. 

• Zmniejszenie  prawdopodobieństwa  wystąpienia  zachowań   problemowych  wśród 

    najmłodszych   mieszkańców   miasta  i  ich  opiekunów   poprzez   umożliwienie  im 

    uczestnictwa  we  współzawodnictwie  sportowym  promującym  zachowania 

    prozdrowotne i budujących zdrowe relacje w grupach. 
 

 

2. Organizator: 

• Urząd Miasta Mława 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie 
- adres: ul. Kopernika 38, 06-500 Mława 

- tel. 023/655-15-71, kom. 602-179-874 

- strona internetowa: www.mosir.mlawa.pl 

- e-mail: mosir@mosir.mlawa.pl lub akarpinski@mosir.mlawa.pl 
 

3. Patronat medialny:  
 

       
 
 

 

 

4. Termin i miejsce zawodów: 

• Dnia 12.09.2021r (niedziela), Start Stadion MOSiR 

• Rejestracja zawodników w dniu zawodów odbędzie się od godz. 12:00-16:00 

• Oficjalny start zawodników godz.13:00, Start - ul. Kopernika 38 

 
 

http://www.mosir.mlawa.pl/
mailto:mosir@mosir.mlawa.pl
mailto:akarpinski@mosir.mlawa.pl


5. Przebieg trasy: 

• Start– Meta Mławskiego Święta Rowerów – stadion Miejskiego Ośrodka Sportu                    

i Rekreacji w Mławie, ul. Kopernika 38 (płyta boczna boiska, wjazd od ul. Kopernika) 

• Długość trasy różowej Mławskiego Święta Rowerów liczy 15 km i przebiega ulicami  

Kopernika; Al. Marszałkowską; ul. Krajewo; ul. Piekiełko; ul. Studzieniec. 

•    Długość trasy niebieskiej 9 km i przebiega ulicami Kopernika; Al. Marszałkowską;                        

ul. Krajewo; lasem do ul. Studzieniec; ul. Marszałkowska; ul. Kopernika; stadion 

MOSiR. 
 

6. Warunki uczestnictwa: 

• Każdy uczestnik Mławskiego Święta Rowerów otrzyma kartę, na której będą 

umieszczone jego dane (imię i nazwisko). Karta będzie stemplowana w punktach 

kontrolnych na trasie co pozwoli w weryfikacji przejechanego dystansu.                           

Punkty kontrolne na trasie niebieskiej:  
1 pkt. – rondo ul. Marszałkowskiej  z ul. Kopernika;  

2 pkt. – Krajewo; 

5 pkt. – ul. Studzieniec; 

6 pkt. – ul. Górna 

7 pkt. – Stadion MOSiR; 
 

Punkty kontrolne na trasie różowej: 

1 pkt. – ul. Marszałkowskiej  z ul. Kopernika;  

2 pkt. – Krajewo;  

3 pkt. – skrzyżowanie ul. Piekiełko z ul. Krajewo;  

4 pkt. – Piekiełko; 

5 pkt. – ul. Studzieniec  

6 pkt. – ul. Górna (rondo) 

7 pkt. – Stadion MOSiR; 
 

• Na trasę można zapisywać się w niedzielę, 12 września 2021 roku, w godzinach                     

12:00 – 16:00- stadion MOSiR. Koniec jazdy zaplanowano na godz. 17:00. 

• Uczestników Mławskiego Święta Rowerów obowiązują przepisy ruchu drogowego. 

Organizatorzy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach                            

i  innych drogach. 
• Uczestnicy ubezpieczają się na czas imprezy na własny koszt. 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i inne zdarzenia. 
• Organizator nie odpowiada za straty w mieniu uczestników (w tym sprzętu 

rowerowego). 
• Uczestnicy Mławskiego Święta Rowerów zobowiązani są do przestrzegania 

postanowień organizatorów. 
• Dzieci do lat 13 mogą jeździć tylko pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna. 
• Po definitywnym zakończeniu jazdy (ilość przejechanych rund jest dowolna) – każdy 

uczestnik oddaje kartę organizatorom. 
• Zakończenie imprezy i losowanie nagród odbędzie się około godziny 17:00 na Stadionie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, ulica Kopernika 38. 



• Na trasie będą rozstawione bufety z wodą. 
 

7. Dodatkowe Informacje:  
 

 

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane                    

z przeprowadzeniem i organizacją Mławskiego Święta Rowerów nie ponoszą 

odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe                          

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Mławskim Święcie Rowerów. 

Uczestnicy startująca na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszelkie szkody. Przez akceptację niniejszej 

deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od 

organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej                  

z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku osoba nie będzie wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy 

przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam 

się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach.                

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub 

prawnego opiekuna, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz 

wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być 

wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam,                          

że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem 

formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 

Start zawodnika w Mławskim Święcie Rowerów jest równoznaczny z wyrażeniem 

przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. 
 

Każdy uczestnik Mławskiego Święta Rowerów jest zobowiązany do jazdy na 

sprawnym rowerze w kasku sztywnym. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do 

startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub prawnego 

opiekuna na start w wyścigu. Każdy uczestnik, poprzez podpis na liście startowej, wyraża 

zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych związanych 

ze „Mławskim Świętem Rowerów”.  

Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s 1) 

(RODO), 

           Dane  osobowe  Uczestnika  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  i  promocji  

           Święta Roweru Rowerów; Dane Uczestnika mogą być udostępniane podmiotom    

           uprawnionym do kontroli oraz innym instytucjom na podstawie obowiązujących 

           przepisów prawa; 

                 Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest konieczne dla celów związanych 

                 z organizacją Mławskiego Święta Rowerów; 

                 Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 1 roku. 

 

 

 



 
 

8. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka: 
 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie 

i rozpowszechnianie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ul. Kopernika 38 

wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka (wraz z imieniem i nazwiskiem):  

utrwalonego przy okazji prowadzenia dokumentacji fotograficznej i zawodów organizowanych 

na terenie jednostki lub przez szkołę oraz innych wydarzeń organizowanych przez jednostkę, 

zajęć pozaszkolnych. 

  
Niniejsza zgoda:  

• może zostać cofnięta w dowolnym momencie; 

• nie dotyczy wykorzystywania wizerunku dziecka do materiałów promocyjnych Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji  

• jest składana przez prawnego opiekuna w imieniu dziecka; 

• zostaje wyrażona bezterminowo i nie jest ograniczona terytorialnie;  

• obejmuje fotograficzne formy publikacji za pośrednictwem mediów i serwisów 

społecznościowych, na profilach MOSiR; 

• dotyczy umieszczania wizerunku z zachowaniem poniższych zasad. 
 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty: 

• na stronie internetowej MOSiR, w lokalnej prasie oraz w popularnych mediach 

społecznościowych gdzie jednostka posiada swoje profile; 

• do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania  i kompozycji, 

bez obowiązku akceptacji produktu końcowego 

• z zachowaniem dbałości o przekaz całości materiału, aby nie był obraźliwy lub ogólnie 

uznany za nieetyczny.  
 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących 

i przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego 

niepełnoletniego dziecka, na potrzeby wskazane w oświadczeniu.  

 

Na podstawie: 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

(Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 6, 

• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 

1025) - art. 23, art. 24, 

• Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) – art. 81. 

 

 
 

 



 

 

informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,                                        

06-500 Mława,  ul .Kopernika 38 ,tel. adres e-mail: mosir@mosir.mlawa.pl  236551571 

Z  inspektorem  ochrony  danych  można  kontaktować się  pisząc na adres poczty 

elektronicznej iod_wolomin@open-audit.eu.  

2. Dane osobowe dotyczące wizerunku, będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym. 

3. Dane osobowe ucznia i opiekunów prawnych będą przechowywane przez cały okres 

nauki szkolnej dziecka, a także przez okres niezbędny do celów archiwizacji lub do 

celów obsługi ew. roszczeń. 

4. Macie Państwo prawo do: 

a. dostępu do treści danych osobowych swoich i dziecka oraz ich sprostowania, 

żądania  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  do  przenoszenia  danych,  

wniesienia sprzeciwu,  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  

wpływu  na  zgodność  z prawem  przetwarzania  (jeżeli  przetwarzanie  odbywa  

się  na  podstawie  zgody),  którego dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  

cofnięciem;   

b. do  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego  -  do  Prezesa  Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych,  w razie  uznania, że  przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących państwa lub dziecka narusza RODO. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane przedsiębiorcom realizującym zlecenia 

przygotowywania materiałów multimedialnych oraz wybranym mediom 

społecznościowym. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim ani organizacjom 

międzynarodowym. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie  będą poddane 

profilowaniu. 
 

9. Losowanie Nagród: 

•   Wśród wszystkich uczestników, którzy pokonali minimum jedną rundę, rozlosowane 

zostaną atrakcyjne nagrody (im większa ilość zebranych stempli - tym cenniejsze 

nagrody).  

• Uczestnik, którego karta została wylosowana, winien się zgłosić do miejsca losowania                       

w ciągu jednej minuty. Po upływie tego czasu losowanie będzie powtórzone                                       

(bez udziału wylosowanego kuponu).  

•   Losowanie będzie kontynuowane aż do rozstrzygnięcia.    

•   Podstawą do wydania nagrody będzie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na jedno 

pytanie z zakresu bezpiecznej jazdy na rowerze.             

 
  

Organizator 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Mławie 

mailto:mosir@mosir.mlawa.pl

