
REGULAMIN MARSZOBIEGU
BRANIEWSCY MALI TWARDZIELE

 
 

I. CELE IMPREZY 
Wydarzenie sportowe na pograniczu sportu ekstremalnego mającego na celu propagowanie
aktywności ruchowej, rywalizacji fair play i dobrej zabawy. 

 

II. ORGANIZATOR 
Miejski Ośrodek Sportu w Braniewie, Stowarzyszenie RIM TIM TEAM.

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZ 

Impreza odbywa się w parku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA, ul. Moniuszki
9, Braniewo. Planowana godzina startu 12:00.

IV. PRZESZKODY 
Na trasie marszobiegu znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności zależny jest
od grupy wiekowej. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód: naturalne i sztuczne:
woda, piasek, opony, przeszkody z palet itp. 

V. UCZESTNICTWO 

1. Prawo do startu w marszobiegu Braniewscy Mali Twardziele mają małoletni, którzy w dniu
rozpoczęcia  marszobiegu  mają  ukończone  co  najmniej  3  lat  i  nie  więcej  niż  14  lat,  pod
warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy w biurze zawodów zgody na uczestnictwo
w imprezie podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka. Oświadczenie o wyrażeniu zgody
stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku podczas
trwającej imprezy do celów promocyjnych, marketingowych, zamieszczenia i publikowania
na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych. 

VI. ZASADY ZAPISÓW 

1. Warunkiem  zapisania  się  na  marszobieg  jest  wypełnienie  formularza  do  dnia  26  maja
i uiszczenie wpisowego.

2. Limit zawodników 100 osób. Organizator może zwiększyć liczbę w przypadku dużej liczby
chętnych przed ukończeniem zapisów.    

VII. OPŁATA STARTOWA 

1. Wysokość wpisowego 20 zł 

2. Wpisowe można wpłacać w biurze MOS ZATOKA w dniu zapisów lecz nie później niż do 26
maja do godz. 15:00. 



VIII. ŚWIADCZENIA 
W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje: 

a) koszulkę; 
b) każdy kto ukończy marszobieg otrzyma nagrodę w postaci medalu Braniewskiego Małego
Twardziela; 

e) ciepły posiłek;

IX. KTEGORIE

1. Marszobieg odbędzie się w dwóch kategoriach: 

a) Kat.1 – wiek 3-6 lat

b) Kat. 2 –wiek 7-13 lat

X. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Organizator  zapewnienia  Uczestnikom  bezpieczeństwo  w  trakcie  marszobiegu.
W szczególności  zapewnia  dostęp  do  podstawowej  pomocy  medycznej  w  razie  urazów
powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.  

2. Przez  wzgląd  na  bezpieczeństwo  Uczestników  nakazuje  się  przystosowanie  ubioru  do
warunków na trasie (długie spodnie i bluzki z długim rękawem).

3. Ze względu na charakter marszobiegu, mogą powstać zadrapania, otarcia. Odpowiedzialność
za powstałe urazy ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w marszobiegu na
własną odpowiedzialność.  

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

2. Dane  osobowe  Uczestników  marszobiegu  będą  przetwarzane  przez  Organizatora  w  celu
przeprowadzenia  imprezy.   Przetwarzanie  danych  osobowych  na  potrzeby  organizacji
marszobiegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, wieku, celem opublikowania listy
startowej.

3. Dane  osobowe  Uczestników  będą  wykorzystywane  i  przetwarzane  przez  Organizatora
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych
osobowych.  

4. Podanie  danych osobowych  oraz  wyrażenie  zgody na  ich  przetwarzanie  jest  dobrowolne,
jednakże  ich niepodanie  lub brak zgody na  przetwarzanie,  ze względów organizacyjnych,
uniemożliwia udział w biegu.  
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