REGULAMIN:
„IV MURATONU”
BIEGU DLA DZIECI TRASĄ CHODNIKOWĄ PO NIEISTNIEJĄCYCH ULICACH MURANOWA
1. Cel Muratonu:
- Twórcze i bezpieczne organizowanie wolnego czasu dzieciom.
- Integracja społeczności lokalnej.
- Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
- Walor edukacyjny. Poznawanie historii Muranowa.

2. Organizator:
Fundacja „Jeden Muranów”
ul. Miła 22; 01-047 Warszawa
Telefon kontaktowy 512 896 832
email: muraton@1muranow.pl
3. Termin:
IV Bieg “Muraton” wystartuje 25 września 2016 roku o godzinie 14.00.
Start i meta inaczej jak w poprzednich latach znajdować się będą:
na Skwerze Jana Tomasza "Jura"-Gorzechowskiego w w Warszawie.
4. Warunki uczestnictwa.
„Muraton” to zabawa połączona z biegiem po wyznaczonej trasie w wyznaczonym miejscu i czasie.
Uczestnikiem „Muratonu” będzie osoba spełniająca następujące warunki:
a) Dokona rejestracji na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów:
- dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej
http://piknik.1muranow.pl/pjm4muraton3.html
- dokona osobistego zgłoszenia w Biurze zawodów znajdującym się na Skwerze Jana Tomasza
"Jura"-Gorzechowskiego w Warszawie na 30 minut przed startem.
b) dostarczy czytelnie podpisane:




Kartę zgłoszenia zawodnika „MURATONU”
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego rodzica lub opiekuna prawnego
dotyczącego zawodnika poniżej 14 roku życia.
Oświadczenie uczestnika „Muratonu”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.

c) Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów
pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na start w wyścigu oraz podpisanego przez
przedstawiciela ustawowego Oświadczenia uczestnika Muratonu.
d) Kartę zgłoszeniową do cyklu wypełnia się tylko jeden raz.
e) Potwierdzeniem udziału w „Muratonie” jest rejestracja, oraz start w danej edycji.
Impreza ma charakter otwarty.
f) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
g)Zawodnicy w wieku poniżej 10 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie w towarzystwie
rodzica lub opiekuna prawnego.
1|Strona

5. Świadczenia dla zawodników.
ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
- Pamiątkową koszulkę zawodnika.
- Oznakowaną trasę biegu.
- Zabezpieczenie medyczne.

6. Program Muratonu.
7. W dniu 25 września 2016 roku:
- godz. 13.00 – 13.45 zapisy w Biurze Zawodów, inaczej jak w poprzednich latach znajdować się
będą na Skwerze Jana Tomasza "Jura"-Gorzechowskiego w w Warszawie.

- godz. 13.45 – 14.00 ustawianie zawodników na starcie,
- godz. 14.00 Start
- godz. 15.00 dekoracje zwycięzców/uczestników,
Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje.
8. Dystans i trasa
Trasa Muratonu przedstawiona jest na stronie
http://piknik.1muranow.pl/pjm4muraton3.html
9. Kategorie obowiązujące podczas „Muratonu” zgodne z poniższym wyszczególnieniem:
a) Dziewczynki
b) Chłopcy
Organizator może zmienić dystans lub dodać podział na kategorie np. w zależności od ilości i
wieku zgłoszonych zawodników
9. Maraton.
„Start” i „Meta” odbywa się w miejscu wskazanym przez organizatora.
Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz
ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po
otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników.
Zawodnicy podczas „Muratonu” zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu
Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do
organizatorów, służb porządkowych. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać
terenu. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub
zbliża się do szosy lub skrzyżowania.
10. Zasady Fair Play:
współdziałanie i współzawodnictwo, osiąganie celów i doświadczeń, świadomości własnego
ciała i jego fizycznych możliwości, osobistej wolności, radości i zadowolenia, wyzwania dla
siebie samego.
Organizator na wniosek uczestników może przyznać nagrodę „fair play” lub unieważnić zajęte
przez zawodnika miejsce za jej nieprzestrzeganie.
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11. Klasyfikacja.
Klasyfikacja zostanie przeprowadzona. Bieg ma charakter zabawy i ma charakter honorowy,
liczy się pomoc, koleżeństwo i ukończenie biegu. Każdy uczestnik zwycięża/ zwycięzcami
zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu
kontrolnego.
12. Trofea i nagrody.
Na „Muratonie” zostaną wręczone drobne nagrody i upominki dla wszystkich uczestników.
Wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania Muratonu. Niestawienie się uczestnika lub jego
reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek nagrody lub upominku.
W Klasyfikacji mogą zostać wręczone nagrody rzeczowe. Niestawienie się zawodnika lub jego
reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea i nagrody. Odbiór nagród może rodzić
obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
13. Kary.
W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:
- Upomnienie.
- Dyskwalifikacja.
Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
14. Ochrona środowiska naturalnego.
Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać
trasy maratonu. Niewolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
15. Protesty
Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej 15 minut przed dekoracją Uczestników.
Decyzja ostateczna należy do Organizatora. Uwagi do wyników można zgłaszać tylko w dniu
zawodów w ciągu 30 minut po jego zakończeniu w biurze zawodów.
16. Informacje dodatkowe.
a) Uczestnik przyjmuje do wiadomości ze należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu.
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów.
c) Uczestnik „Muratonu” wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu „Muratonu” i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego
zmian (aktualny regulamin jest dostępny e na stronie muraton.1muranow.pl i na stanowisku organizatora zawodów przy punkcie startowym na podwórku przy ulicy Miłej 22).
e) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia startu lub odwołania startu w związku
z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających ich bezpieczny przebieg np. zła pogoda,
demonstracje, inne okoliczności zagrażające bezpieczeństwu uczestników.
f) Start uczestników poniżej 18 roku życia bez zgody i oświadczeń podpisanych przez
przedstawiciela ustawowego jest zakazany.
Warszawa 1 września 2016 r.
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Załącznik 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
„ IV Muratonu ”
Imię:……………………………….………………….………………………………
Nazwisko:………………………………………..………………………………...
Numer nadany uczestnikowi: ………………………….………………..
dalej zwany „Uczestnikiem”
Zapoznałem się z regulaminem biegu „Muraton”, przyjąłem go do wiadomości i będą się
stosować do zasad w nim opisanych. Przyjmuję do wiadomości, że Organizator, wszystkie osoby z
nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie
ponoszą odpowiedzialności względem Uczestnika za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,
które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność. Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
Przez akceptację niniejszej deklaracji Uczestnik zrzeka 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 Uczestnika nie mogę 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 uczestnictwo Uczestnika w w/w zawodach. Uczestnik jest zdrowy i nie
ma przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku
sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z osobą Uczestnika, a także wyniki z danymi
osobowymi Uczestnika mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę
internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi
warunkami regulaminu zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika przez Fundację „Jeden Muranów” z siedzibą w 01-047 Warszawa przy ul. Miłej 22
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz.883) do celów związanych z niniejszymi zawodami, w tym do ich publikacji wraz z informacją
o przebiegu i wynikach zawodów w prasie, radiu i telewizji oraz na stronach internetowych .
Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o
odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Powyższe oświadczenia dotyczą również osoby opiekuna/przedstawiciela ustawowego
Uczestnika.

……………………….…………………………………………
/data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/
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……………………….……………………………………………
/data i czytelny podpis uczestnika/

Karta zgłoszenia zawodnika „IV MURATONU”
Kartę wypełnia się tylko jeden raz.
Imię:
Nazwisko:
Płeć:
Data urodzenia:
Ulica/nr domu/nr mieszkania:
Miejscowość / Kod pocztowy:
Kraj:
Telefon:
Email:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem znajdującym się na tej stronie internetowej
http://piknik.1muranow.pl/pjm4muraton3.html Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez organizatora: Fundację Jeden Muranów ul. Miła 22 01-047 Warszawa ul.
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz.883).

„Muraton” bieg dla dzieci trasą chodnikową nieistniejącymi ulicami Muranowa
OŚWIADCZENIE
przedstawiciel ustawowego rodzica/opiekuna prawnego
dotyczącego zawodnika poniżej 14 roku życia.
Ja niżej podpisany/a* ………………………………………………………………………….……………..…………
/imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/

Legitymujący/a* się dowodem tożsamości …………………………………………..………………..
seria…………… nr ………………………………………………………………………………………………………………
niniejszym oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
/imię i nazwisko osoby nieletniej/

urodzonego/ej* dnia ………………………………….. roku
i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w biegu dziecięcym IV Muraton dnia 25 września 2016
r. Oświadczam także, że mój/ja podopieczny/a cieszy się dobrym zdrowiem, nie ma
przeciwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach biegowych.
Jednocześnie oświadczam, że mój/ja podopieczny/na startuje w zawodach wyłącznie na moją
odpowiedzialność

……………………………
/data/
(*) niepotrzebne skreślić
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……………………..………………………………..…………………
/czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/
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