
REGULAMIN  SPORT FOR KIDS 
I. ORGANIZATORZY i PARTNERZY  

1. Organizatorami SPORT FOR KIDS są:   

- Stowarzyszenie Mazovia ProActiv, ul. Pułtuska 53, 06-400 Ciechanów, NIP: 5662015486, 
REGON:  363423297, 

- Urząd Miasta Ciechanów 

- Miejskie Przedszkole nr 10 w Ciechanowie im. Janusza Korczaka 

- Zawody odbywają się pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ciechanowa, 
Krzysztofa Kosińskiego. 

2. Partnerzy SPORT FOR KIDS to:   

- Kaufland – partner strategiczny 

- PULS Ciechanowa – partner medialny 

- IDEA MEBLE meble na wymiar 

- CUK Ubezpieczenia 

- SPIDI-SKUTER 

- Piekarnia Maciej Gawarecki 

- Center-MEBEL i BLUM 

- Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie 

II. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 
imprezy biegowej „SPORT FOR KIDS”, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), jest 
Stowarzyszenie Mazovia ProActiv z siedzibą w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. 
Pułtuska 53.  
 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
imprezie biegowej „SPORT FOR KIDS”. Osobom, które podały dane osobowe, 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz 
odwoływania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może 
przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy biegowej „SPORT FOR 
KIDS”, także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do 
prawidłowej organizacji imprezy biegowej „SPORT FOR KIDS”.  
 
 

3. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na zamieszczenie danych dziecka (imię i 
nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o 
dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście zapisanych, która opublikowana 



będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie 
www.mazoviaproactiv.com w celu organizacji SPORT FOR KIDS. 
 

4. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na zamieszczenie danych dziecka (imię i 
nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty 
startowej) na liście startowej, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych 
stronach internetowych, w tym na stronie www.mazoviaproactiv.com i innych, w celu 
organizacji biegu SPORT FOR KIDS. 

5. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na zamieszczenie danych dziecka (imię i 
nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która 
będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez zawodników 
przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów startowych. 
 

6. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera imienia 
dziecka, nazwiska dziecka, miejscowości i nazwy klubu podczas wbiegnięcia na metę 
oraz podczas dekoracji na podium. 
 

7. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 
dziecka w celu zamieszczenia fotorelacji z biegu SPORT FOR KIDS na stronie 
internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora. 
 

8. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że rodzic/opiekun prawny nie 
musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. 
Jeżeli jednak rodzic/opiekun prawny nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony. 
 

9. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy 
przez jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin 
rodzic/opiekun prawny zgadza się na udział w zawodach, podczas których może 
zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w 
internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu 
zrelacjonowania biegu SPORT FOR KIDS. 
 

10. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 
 

III. KONTAKT  

1. Kontakt do Organizatorów: e-mail: MAZOVIAPROACTIV@GMAIL.COM; 
J.ZIELINSKI@IDEAMEBLE.COM 

2. Podstawą kontaktu pomiędzy Organizatorem a Zawodnikiem jest niniejszy 
REGULAMIN. Wszelkie informacje, które nie zostały zapisane w niniejszym 
regulaminie, na bieżąco pojawiać się będą w mediach społecznościowych 
Organizatora lub na stronie: www.mazoviaproactiv.com; Fan Page Organizatora: 
www.facebook.com/mazoviaproactiv Facebookowe wydarzenie: 
https://www.facebook.com/events/s//sport-for-kids/1071814723355137/ 
  
 



IV. Informacje ogólne 

 

1. Zawody „SPORT FOR KIDS” (zwane dalej również biegiem, wydarzeniem, 
zawodami) odbędą się 12 CZERWCA 2022  w Parku Jeziorko przy placu zabaw 
oraz przy parkingu pasaży handlowych BONUS i KAUFLAND wzdłuż ulicy 
HARCERSKIEJ 

2. Zawody „SPORT FOR KIDS” odbędą się w czterech konkurencjach: 

• zawody „na byle czym” 

• zawody biegowe na dystansach 100m, 200m, 400m, 800m 

• gra terenowa w obrębie parku Jeziorko, 

• tor z przeszkodami na placu zabaw. 

3. Pakiet startowy zawierać będzie numer startowy, który należy przypiąć w miejscu 
widocznym z przodu, podczas trwania całej imprezy. Na numerze startowym będą 
zaznaczone pola które upoważniają do wzięcia udziału w danej konkurencji. Po 
ukończeniu wszystkich konkurencji przez siebie wskazanych zawodnik powinien 
zgłosić się do biura zawodów na wręczenie pamiątkowego medalu. 

4. Numer startowy upoważnia również do korzystania ze wszystkich atrakcji całego 
wydarzenia tj. dmuchańce, animacje dla dzieci, poczęstunek, kącik artystyczny i 
zabawowy. 

5. Konkurencja: gra terenowa oraz bieg z przeszkodami – rozpoczynają się od godziny 
10:00 i trwają do godziny 13:30. Konkurencja Zawody Biegowe oraz Zawody „na 
byle czym” naprzemiennie rozpoczynają się od 11:30. Szczegółowy harmonogram 
imprezy będzie podany na 7dni przez wydarzeniem na Fanpage organizatora. 

V. Mapka – trasy konkurencji 

1. Mapa imprezy zostanie opublikowana na stronie www.mazoviaproactiv.com 
2. Konkurencja Zawody Biegowe: Start i meta znajdować się będą na zamkniętym 

odcinku ulicy Harcerskiej, trasa wiedzie wzdłuż ulicy asfaltowej, dystanse 100m i 
200m biegną wzdłuż jednej prostej, dystanse 400m i 800m będą miały wyznaczone 
nawroty. 

3. Dystanse poszczególnych biegów są przybliżone. 
4. Konkurencja Zawody „na byle czym”: odbywać się będą wewnątrz wyznaczonej 

strefy na parkingu pasażu handlowego BONUS/ przy ulicy HARCERSKIEJ. 
START/META w tym samym miejscu co konkurencja Zawody Biegowe. 

5. Konkurencja Gra Terenowa: Start/meta przy wejściu na plac zabaw przy ulicy 
HARCERSKIEJ, wszystkie punkty gry miejskiej będą w obrębie Parku JEZIORKO. 

6. Konkurencja Tor przeszkód – wewnątrz ogrodzonego terenu placu zabaw przy ulicy 
HARCERSKIEJ na terenie Parku JEZIORKO. 
 

VI. Informacje ogólne dla poszczególnych konkurencji 

 

1. ZAWODY BIEGOWE dla dzieci obejmują biegi dla dzieci na następujących 
dystansach: 



 

BIEG JUNIORA– Bieg na około 100 m – dzieci 1-3 latka, Dozwolona obecność i 
wsparcie rodzica na trasie, brak klasyfikacji najszybszych zawodników. 

 

START BEZ RODZICÓW: 

BIEG PIERWSZY – Bieg na około 100 m – dzieci 4-5 (rocznik 2018-2017) 

Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty 
rodziców. 

Osobny start dziewczynek i chłopców. 

Na podium wyróżniamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców. 

 

BIEG DRUGI – Bieg na około 200 m – dzieci 6-7 (roczniki 2016-2015) 

Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty 
rodziców. 

Osobny start dziewczynek i chłopców. 

Na podium wyróżniamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców. 

 

BIEG TRZECI– Bieg na około 400 m – dzieci w wieku 8 – 9 lat (roczniki 2014-2013) 

Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty 
rodziców. 

Osobny start dziewczynek i chłopców. 

Na podium wyróżniamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców. 

BIEG CZWARTY – Bieg na około 800 m – dzieci w wieku 10 – 11 lat (roczniki 
2012-2011) 

Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty 
rodziców. 

Osobny start dziewczynek i chłopców. 

Na podium wyróżniamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców. 

BIEG PIĄTY – Bieg na około 800 m – dzieci w wieku 12 – 13 lat (roczniki 2010-
2009) 

Dzieci startują samodzielnie, na trasie mogą znajdować się tylko dzieci, bez asysty 
rodziców. 

Osobny start dziewczynek i chłopców. 



Na podium wyróżniamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców. 

 

Dystanse mogą ulec lekkiej zmianie i są uzależnione od panujących w dniu biegu 
warunków atmosferycznych. 

 

2. Biegi dla dzieci odbędą się w godzinach 11:30 – 14:00 w niedzielę, w dniu 12 
czerwca. Szczegółowy harmonogram z godzinami startów poszczególnych konkurencji 
zostanie opublikowany na stronie www.mazoviaproactiv.com  oraz w wydarzeniu na 
Facebook’u, najpóźniej 3 dni przed zawodami. 

3. W przypadku małej liczby dzieci zapisanych na bieg organizator zastrzega sobie 
prawo do łączenia biegów. 

4. Organizator przypisuje dziecko do odpowiedniego dystansu, zgodnie z rokiem 
urodzenia dziecka.  

5. Bieg na około 100m w asyście rodziców to biegi bez rywalizacji sportowej. Na 
pozostałych dystansach trzy pierwsze dziewczynki oraz trzech pierwszych chłopców zostanie 
wyróżnione na podium. 

6. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe. Numer 
startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być 
widoczny przez cały okres trwania zawodów. 

7. Nagrodzone zostaną następujące kategorie (dystanse są przybliżone): 

a) trzy pierwsze dziewczynki BIEGU PIERWSZEGO – Bieg na około 100 m (rocznik 
2018-2017) 

b) trzech pierwszych chłopców BIEGU PIERWSZEGO – Bieg na około 100 m 
(rocznik 2018-2017) 

c) trzy pierwsze dziewczynki BIEGU DRUGIEGO – Bieg na około 200 m (rocznik 
2016-2015) 

d) trzech pierwszych chłopców BIEGU DRUGIEGO – Bieg na około 200 m (rocznik 
2016-2015) 

e) trzy pierwsze dziewczynki BIEGU TRZECIEGO – Bieg na około 400 m (rocznik 
2014-2013) 

f) trzech pierwszych chłopców BIEGU TRZECIEGO – Bieg na około 400 m (rocznik 
2014-2013) 

g) trzy pierwsze dziewczynki BIEGU CZWARTEGO – Bieg na około 800 m (rocznik 
2012-2011) 

h) trzech pierwszych chłopców BIEGU CZWARTEGO – Bieg na około 800 m 
(rocznik 2012-2011) 

i) trzy pierwsze dziewczynki BIEGU PIĄTEGO – Bieg na około 800 m (rocznik 
2010-2009) 



j) trzech pierwszych chłopców BIEGU PIĄTEGO – Bieg na około 800 m (rocznik 
2010-2009) 

8. Zawody „na byle czym” – konkurencja bez podziału na płeć, podział roczników taki 
sam jak w konkurencji biegowej (patrz wyżej rozdział VI pkt 1.), 

8a. Do udziału w zawodach dopuszczone zostaną wszystkie dzieci, które na 
starcie będą posiadały „pojazd” zasilany tylko siłami mięśni. Organizator ze względów 
bezpieczeństwa wyklucza duże rowery z łańcuchem (rowerki biegowe są 
dopuszczone) oraz wszystkie urządzenia zasilane bateriami bądź spalinowe. 
Przykładowe „pojazdy”: rowerki biegowe, hulajnogi, deskorolki, rolki, wrotki, 
skoczki/piłki itp. 

8b. W konkurencji Organizator dopuszcza udział rodzica jako konia 
napędowego np.: konkurencja wyścigu w taczkach (dziecko w taczce), konkurencja 
wyścigu w koszyku sklepowym (dziecko w koszu), konkurencja wyścigu na barana 
(dziecko na plecach rodzica). 

8c. Organizator zaleca wszystkim uczestnikom zawodów „na byle czym” 
zastosowanie ubioru ochronnego: kasków oraz ochraniaczy. 

8d. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia konkurencji biegu 
konkretnego „pojazdu” w przypadku niskiej frekwencji na jednej z nich np. (bieg w 
taczce połączony z biegiem w koszyku, rolkarze wraz z wrotkarzami), a także przy 
niskiej frekwencji danego rocznika będzie skutkowało połączeniem z rocznikiem 
wyżej. 

  

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. W zawodach może wziąć każde dziecko, dla którego rodzic/opiekun prawny: 

a. wypełni formularz zgłoszeniowy, 

b. dokona wpłaty z tytułu opłaty startowej 

c. podpisze oświadczenia w Biurze Zawodów. 

2. Formularz zapisów na zawody znajduje się na stronie www.blackwolves.pl 

3. Obowiązuje limit* 200 zawodników na wszystkich czterech konkurencjach. 

*dotyczy zawodników opłaconych w terminie do dnia 12 czerwca 2022 r. (chyba, że limit 
zawodników zostanie osiągnięty wcześniej) 

4. Limity dotyczą zapisanych i opłaconych zawodników (przed dokonaniem opłaty startowej, 
sprawdź czy nie został osiągnięty limit uczestników). 

5. Zapisy są przyjmowane do dnia 12 czerwca 2022r. lub do momentu osiągnięcia limitu. O 
udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty 
startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku 
bankowego Organizatora. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na 
dzień 10 czerwca 2022 r. lub do momentu osiągnięcia limitu uczestników, o którym mowa w 
pkt. IV.3. 



6. W przypadku przekroczenia limitu zapisanych i opłaconych zawodników, kolejne 
zgłoszenia i wpłaty nie będą przyjmowane. Organizator zwróci opłatę startową zawodnikom, 
którzy wpłacili po terminie lub po osiągnięciu limitu zawodników, na konto, z którego został 
dokonany przelew. 

7. Opłata startowa nie jest ważna, jeżeli uczestnik nie został zgłoszony elektronicznie. 

8. Przed dokonaniem opłaty startowej proszę upewnić się, że przelew dokonywany jest na 
prawidłowy numer konta (SANTANDER BANK) 

9. Gdyby limit zawodników nie został osiągnięty poprzez formularze elektronicznie, istnieje 
szansa wykupienia pakietu i rejestracji w dniu zawodów, po wydaniu wszystkich pakietów dla 
zawodników zarejestrowanych online. 

 

VIII. Opłata startowa 

 

1. Wysokość opłaty startowej wynosi: 

25zł – za pakiet startowy  

(jeden pakiet upoważnia do udziału w każdej z konkurencji, zawodnik może ukończyć jedną, 
kilka bądź wszystkie 4 konkurencje – te które wskazał przy wypełnianiu formularza) 

2. Opłatę startową można uiścić  przelewem na konto bankowe w SANTANDER BANK 
(informacja o dokonaniu płatności powinna przyjść w formie SMS zwrotnym który 
zostanie wskazany w formularzu rejestracyjnym i tytułu przelewu) 

 

Dane do przelewu: 

 

Stowarzyszenie Mazovia ProActiv 

 

numer konta 27 1090 2590 0000 0001 4138 4965 

 

Tytuł przelewu: imię nazwisko dziecka, nr telefonu, rocznik dziecka 

Np. : Jan Kowalski, 777666555, 2016 

 

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących po 120 
godzinach od momentu dokonania przelewu, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego 
na adres: mazoviaproactiv@gmail.com 

 



3. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi do 
ostatniego dnia miesiąca, w którym został dokonany przelew, pisząc na adres 
mazoviaproactiv@gmail.com W treści maila proszę zawrzeć dane do wystawienia FV. 
Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną. 

4. Opłata startowa nie może zostać przepisana na kolejny bieg. 
5. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
6. W przypadku chęci zmiany danych na liście startowej prosimy o wiadomość na maila 

mazoviaproactiv@gmail.com Prosimy o informacje, które dziecko należy usunąć z 
listy oraz dane dziecka, które na liście należy umieścić (imię i nazwisko dziecka, data 
urodzenia, miejscowość, numer telefonu rodzica/opiekuna, adres mailowy 
rodzica/opiekuna, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, który będzie odpowiedzialny za 
dziecko na biegu). 
 

IX. Dla zawodników 

 

Pakiet startowy 

1. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: 

a) numer startowy + agrafki, (na numerze startowym będą wyznaczone pola konkurencji w 
których zawodnik bierze udział) 

b) woda + baton 

c) medal wręczany na mecie biegu (po ukończeniu biegu), (bądź po ukończeniu wszystkich 
wskazanych w formularzu konkurencji – medal do odebrania przez zawodnika w biurze 
zawodów) 

d) dyplom dla zwycięzców w zawodach biegowych, 

e) gadżety, kupony dostarczone przez partnerów wydarzenia 

 

Biuro Zawodów 

2. W Biurze Zawodów odbywa się weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów 
startowych. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, poprzez 
okazanie dowodu tożsamości dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego. 

3. W momencie weryfikacji (tj. odbioru numeru startowego) oraz podczas biegu, jak i po nim, 
obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa. 

4. Biuro Zawodów będzie działać 12 czerwca 2022 r. od godziny 09:00. Pakiety startowe 
należy odebrać maksymalnie 30 minut przed planowaną godziną startu. 

Szczegółowe godziny startów poszczególnych kategorii wiekowych zostaną opublikowane na 
stronie www.mazoviaproactiv.com lub na wydarzeniu na Facebooku najpóźniej 10 czerwca 
2022 r. 

5. Biuro Zawodów będzie znajdować się w okolicach startu/mety. Przy placu zabaw przy 
ulicy Harcerskiej w Parku Jeziorko 



6. W Biurze Zawodów wydawane są także medale po ukończeniu zadeklarowanych 
konkurencji. 

7. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów, nie będą wysyłane ani 
wydawane w terminie późniejszym. 

8. Po odbiorze pakietu startowego nie ma możliwości dopisania się do kolejnej konkurencji. 
Udział w innych konkurencjach bez zapisów jest dopuszczalny tylko w przypadku ukończenia 
danej konkurencji przez wszystkich już zapisanych uczestników (dotyczy tylko i wyłącznie 
Konkurencji: Gra terenowa oraz Bieg z przeszkodami) 

X. Postanowienia końcowe 

1. Zawodnicy biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców, którzy powinni mieć 
pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, 
które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w 
zawodach wyłącznie osoby dysponujące dobrym stanem zdrowia, bez przeciwwskazań 
medycznych do uczestnictwa w zawodach. 

2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego 
Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich 
przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której 

stroną jest Organizator oraz Rodzic/opiekun prawny. 

3. Zmianie może ulec trasa o czym zawodnicy zostaną poinformowani w mediach 
społecznościowych Organizatora lub bezpośrednio przed startem przez spikera. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w chwili znacznych zmian 
pogodowych, które mogę stanowić zagrożenie zdrowotne dla dzieci/zawodników. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu 
wynikające z winy uczestników zawodów. 

6. Organizator  zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

7. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów. 

8. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator. 

9. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem jest 
niniejszy REGULAMIN, kontakt mailowy mazoviaproactiv@gmail.com, Fan Page 
Organizatora www.facebook.com/mazoviaproactiv, a także facebookowe wydarzenie biegu 

http://fb.me/e/1tbF2WhPd  

 

 

Do zobaczenia na zawodach 

Stowarzyszenie Mazovia ProActiv 

Jarosław Zieliński 


