
REGULAMIN „OSOWA Dziecięcy Maraton Rowerowy” 

z dnia 29 kwietnia  2019 (dalej odpowiednio „Regulamin”) 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem „Osowa Dziecięcy Maraton Rowerowy”, dalej „Maraton” jest Publicon Sp. 

z o.o., ul. Świdnicka 12-16 Wrocław, NIP 895-198-58-38, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000373621 (dalej 

odpowiednio „Organizator”). 

2. Maraton odbywa się na terenie Centrum Handlowego OSOWA, mieszczącego się w 

Gdańsku, przy ulicy Spacerowej 48 i jest częścią eventu „Moda na rower w każdym wieku” 

odbywającego się na parkingu CH Osowa. 

3. Do startu w tej imprezie dopuszczane są osoby małoletnie w wieku od 1 do 10 roku życia 

pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Start w „OSOWA Dziecięcy Mara-ton 

Rowerowy” (dalej odpowiednio „Maraton”) możliwy jest na dowolnym rowerze (bez 

wspomagania), oraz obowiązkowo w  kasku rowerowym. 

4. Cel zawodów: poprawa kondycji fizycznej dzieci poprzez aktywny wypoczynek, 

połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą, promowanie sportu i zasad fair play 

wśród najmłodszych, wyłonienie najlepszych zawodników na OSOWA Dziecięcy Maraton 

Rowerowy. 

§2 REJESTRACJA UCZESTNIKA 

1. Udział w Maratonie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

2. Zapisy na Maraton odbywają się drogą mailową. Należy zgłosić imię i nazwisko dziecka 

oraz wiek (rok urodzenia) na adres: modanarower@publicon.pl 

3. Możliwe będzie dopisanie dziecka w dniu wyścigu w godzinach od 10:00 - 11:30, jeśli 

organizator uzna, iż jest jeszcze wolne miejsce. Maksymalna liczba uczestników to 200 

osób.  

4. Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko drogą mailową lub w dniu wyścigu, tym samym 

oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do 

jego przestrzegania. 

5. Dzieciom nadane zostaną kolejno numery startowe w dniu Maratonu, które należy 

odebrać w godzinach od 10:00 - 11:30 w punkcie obsługi Maratonu Organizatora, 

bezzwrotne stanowiące pamiątkę dla dziecka.  

§3 DANE OSOBOWE 

1. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej jako „RO-DO”,  

Organizator informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publicon Sp. z o. o.; ul. Świdnicka 

12-16; 50-066 Wrocław. 

2) Z inspektorem ochrony danych osobowych w Publicon Sp. z o.o. ul. Świdnicka 12-16, 

50-066 Wrocław można skontaktować się mailowo pod adresem: 

r.skawski@publicon.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z Osowa Dziecięcy Maraton Rowerowy. 



4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja Maratonu tj.: właściciel i zarządca Centrum 

Handlowego „OSOWA” 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tylko do czasu odbycia Maratonu; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem Regulaminu, związanym z udziałem w Maratonie; 

konsekwencje nie-podania określonych danych wynikają z Regulaminu; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku kwalifikacji ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

Regulaminem oraz nie może naruszać integralności dokumentów. 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwa-rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobo-wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10)  Biorąc udział w Maratonie, Opiekun prawny małoletniego wyraża zgodę na 

wykorzystywa-nie przez Organizatora (lub inne podmioty współpracujące z 

Organizatorem) ich wizerunku, poprzez ich rozpowszechnianie na profilach 

społecznościowych lub stronie internetowej centrum handlowego Osowa w celu 

promocji centrum. 

 

 

 



§4 KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY 

1.  W zależności od ilości zgłoszonych uczestników Organizator podzieli je na następujące 

kategorie: 

Grupa 0 – rowerki biegowe do 5 lat (dziewczynki/chłopcy) 

Grupa I – do rocznika 2013 (dziewczynki/chłopcy) 

Grupa II – roczniki   2012-2011 (dziewczynki/chłopcy) 

Grupa III – roczniki   2010-2009 (dziewczynki/chłopcy) 

2. W w/w kategoriach dzieci zostaną nagrodzone za  I-III miejsca.  

I miejsce - medal pamiątkowy, rękawiczki rowerowe, opaska odblaskowa (wartość 

nagro-dy 47, 99 zł brutto) 

II miejsce  - medal pamiątkowy, dzwonek rowerowy, opaska odblaskowa ( wartość 

nagro-dy 26, 99zł brutto) 

III miejsce - medal pamiątkowy, bidon dziecięcy rowerowy, opaska odblaskowa (wartość 

nagrody  22, 99 zł brutto) 

§5 DYSTANS WYŚCIGU 

1. Trasa Maratonu znajdować się będzie na terenie CH OSOWA (parking), w odpowiednio 

oznaczonym obszarze. 

2. Przewidywany dystans to około 200m. Organizator będzie modyfikował długość trasy, w 

zależności od wieku dzieci oraz warunków atmosferycznych panujących w dniu wyścigu 

(np. obfite opady deszczu, uciążliwy upał). 

3. Start  „Maratonu” przewidziany jest na godzinę 12:00. Jest to czas orientacyjny i może 

ulec zmianie o czym wszyscy zainteresowani dowiedzą się z komunikatów spikera. 

4. Zakończenie maratonu przewidziany jest na godzinę 14:00.  

§6 ZASADY PORZĄDKOWE 

1. Zabrania się udziału dzieci bez kasków rowerowych, 

2. Zabrania się udziału dzieci bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych, 

3. Zabrania się  ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji np. 

popychania dziecka na trasie (obowiązują zasady „fair play” wśród najmłodszych) 

2. Zabrania się  stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wy-

ścig. 

3. Złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z Maratonu.  

4. Regulamin będzie dostępny w strefie wydarzenia w dniu Maratonu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie www CH OSOWA - chosowa.pl. 

§7 REKLAMACJE 

1. Zgłaszającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z Maratonem. 

Reklamacja może być złożona pisemnie: 

a) w trakcie Maratonu w Punkcie Rejestracji; 

b) na adres miejsca działalności gospodarczej Organizatora. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Zgłaszającego, jego adres do 

korespondencji, adres e-mail, którego użył do rejestracji, jak również opis okoliczności 

uzasadniających reklamację. 

3. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni 

od chwili jej otrzymania. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

Wrocław, dnia 29.04.2019 


