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Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia nr 8/2022 
Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
z dnia 24. lutego 2022 roku 

 

 

Regulamin X Biegu Wojciechowego 

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

VI Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych 

 

1.  CELE 

 

• Upamiętnienie corocznych obchodów patrona Serocka –  Św. Wojciecha,  

• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, 

• Promocja walorów turystycznych Miasta i Gminy Serock. 

 

2.  ORGANIZATOR 

 

• Miasto i Gmina Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock,   

Tel. 22 782 – 88 - 05 www.serock.pl, e-mail: umg@serock.pl 

• Serockie Inwestycje Samorządowe (SIS Sp. z o.o.), ul. Rynek 21,  

05-140 Serock,  

Tel. 22 782-73-50, www.sis.serock.pl, e-mail: biuro@sis.serock.pl 

 

3.  WSPÓŁORGANIZATOR 

 

• Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock  

Tel. 22 782 – 80 - 70 www.kultura.serock.pl, e-mail: biuro@ckicz.serock.pl 

 

4. PATRONAT HONOROWY 

 

• Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy Serock, 

• Sylwester Sokolnicki – Starosta Powiatu Legionowskiego. 

 

5. OPIS, TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 

 

• Impreza odbędzie się w niedziele 24 kwietnia 2022 roku, 

• Start i meta imprezy zlokalizowane będą na Rynku Miejskim w Serocku, 

• - od godz. 09:00 biegi dla dzieci, 

• - od godz. 11:00 biegi dla młodzieży, bieg rodzinny, bieg z książką 

• - godz.12:30 „SEROCKA DYCHA” – bieg na 10 km  

• - godz.12:40 Nordic Walking – marsz na 5 km 
 

http://www.serock.pl/
mailto:umg@serock.pl
mailto:biuro@sis.serock.pl
http://www.sis.serock.pl/
mailto:umg@serock.pl
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• Impreza ma charakter otwarty i będzie przeprowadzona bez względu na 

warunki atmosferyczne. 

 

6. PROGRAM X Biegu Wojciechowego: 

 

1. Biegi dla dzieci i młodzieży: 

VI Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych  

z podziałem wiekowym od rocznika 2015 - 2004 poniżej 18 r.ż. 

2. Bieg rodzinny 

3. Bieg z książką 

4. Bieg główny „SEROCKA DYCHA” na dystansie 10 km dla kobiet i mężczyzn  

(trasa z atestem PZLA dla osób pow.18 r.ż.) 

5. Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km dla kobiet i mężczyzn (os. pow. 18 r.ż.) 

 

7. BIURO ZAWODÓW* 

Czynne: 

• 21 - 22.04.2022 (czwartek i piątek) w godzinach 08.00 - 21.00 
w siedzibie SIS Sp. z o.o. w Serocku przy ul. Pułtuskiej 47 * 

 

• 24.04.2022  (niedziela) w godzinach: 
08:00 - 11:00 (dzieci młodzież) 
10.00 - 12.15 (bieg główny + marsz NW) 
na Rynku Miejskim w Serocku (plac przed Ratuszem) 
* lub tylko w dniu biegu (prosimy śledzić komunikaty) 

 

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

 

8.1. Biegi dzieci i młodzieży 

1. Dzieci i młodzież uczące się w szkołach dokonują zgłoszenia przez Internet. 

2. Dzieci i młodzież mogą reprezentować daną szkołę, klub, stowarzyszenie lub 

inne instytucje. 

3. Zgłoszenia indywidualne przyjmowane będą w biurze zawodów zgodnie  

z godzinami jego otwarcia ujętymi w pkt. 7 niniejszego regulaminu. 

4. Opłata startowa – 5 zł.  

5. Zgłoszenia do biegu z pomocą rodziców i/lub opiekunów będą przyjmowane 

drogą elektroniczną na stronie: https://sportmaniacs.com/pl  

6. Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do biegu poprzez formularz 

elektroniczny zostaną przekierowane do automatycznej płatności przelewowej. 

Dokonanie stosownej do terminu płatności będzie skutkowało pojawieniem się na 

liście osób zgłoszonych do biegu. Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle 

według wytycznych, gdyż zmodyfikowanie danych np. takich jak tytułu przelewu 

może doprowadzić do unieważnienia wpłaty i zwrotu na konto wpłacającego. 

7. Zawodnik zostaje dopisany do listy dopiero po potwierdzeniu z systemu 

Przelewy24 o pozytywnie zakończonym procesie płatności. 

https://sportmaniacs.com/pl
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8. Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system Przelewy24 nie 

są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji. 

9. Podczas płatności za pomocą systemu zawodnik wyraża zgodę na przekazanie 

swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail w celach 

niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.  

10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przekazaniu na poczet opłaty za 

innego uczestnika. 

11. W ramach opłaty uczestnik otrzymuje: 

• numer startowy ze zwrotnym chipem,  

• medal pamiątkowy (wręczony po ukończeniu biegu na mecie) 

• talon na posiłek regeneracyjny 

• inne* 

*w zależności sytuacji COVID 

12. Limit uczestników wynosi 200 osób. 

 

8.2. Bieg rodzinny i z książką  

1. Bieg odbędzie się na dystansie ok. 300 m. (w okuł serockiego rynku)  

2. Zgłoszenia w biurze zawodów zgodnie z harmonogramem ujętym w pkt 7. 

3. Warunkiem wydania numeru startowego w biegu rodzinnym i z książką I 

będzie podpisanie „Oświadczenia dla osoby niepełnoletniej”, oświadczenia o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych”, „RODO” i „oświadczenie od NNW”, przez 

rodzica lub prawnego opiekuna (lista w biurze zawodów). 

4. Prawo startu mają WSZYSCY CHĘTNI. 

5. Opłata startowa – 0 zł. 

6. Dzieci otrzymują: 

  - pamiątkowe medale, 

  - upominki od sponsorów, 

  - dyplomy za udział. 

 

8.3. Bieg główny „SEROCKA DYCHA” i marsz Nordic Walking 

1. W biegach oraz marszu prawo startu mają osoby, które ukończą 18 lat najpóźniej 

w dniu 24 kwietnia 2022 roku. 

2. Limity zgłoszeń wynoszą odpowiednio: 

- do biegów na 10 km łącznie – 250 osób, 

- do marszu Nordic Walking – 50 osób. 

3. Zgłoszenia do biegów i marszu będą przyjmowane drogą elektroniczną na stronie: 

https://sportmaniacs.com/pl , do dnia 15.04.2022 roku do godz. 23.59.  

4. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń, zapisy elektroniczne zostaną 

wstrzymane.   

5. W przypadku niewyczerpania ww. limitów miejsc zgłoszenia osobiste będą 

przyjmowane w biurze zawodów od dnia 21.04.2022 roku (czwartek) zgodnie z 

harmonogramem ujętym w pkt 7. 

 

https://sportmaniacs.com/pl
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6. Warunkiem wydania numeru startowego będzie podpisanie oświadczenia  

„Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych” podczas 

odbioru pakietu startowego. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z 

regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu RODO. 

7. Opłata startowa za udział w biegu na 10 km oraz marszu NW wynosi odpowiednio: 

Do dnia 31 marca 2021 r. (włącznie): 

− 20 zł – dla posiadacza karty serocczanina, 

− 40 zł – dla osób niezameldowanych na terenie Miasta i Gminy Serock. 

a. od dnia 01 kwietnia do 20 kwietnia 2022 r.: 

− 30 zł – dla posiadacza karty serocczanina, 

− 50 zł – dla osób niezameldowanych na terenie Miasta i Gminy Serock. 

b. w biurze zawodów: 

− 50 zł – dla wszystkich osób (w przypadku wolnych miejsc). 

8. Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do biegu poprzez formularz 

elektroniczny zostaną przekierowane do automatycznej płatności w systemie 

Przelewy24. Dokonanie stosownej do terminu płatności będzie skutkowało 

pojawieniem się na liście osób zgłoszonych do biegu. 

− Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu 

Przelewy24, gdyż zmodyfikowanie danych np. takich jak tytułu przelewu może 

doprowadzić do unieważnienia wpłaty i zwrotu na konto wpłacającego. 

− Zawodnik zostaje dopisany do listy dopiero po potwierdzeniu z systemu o 

pozytywnie zakończonym procesie płatności. 

− Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system Przelewy24 nie 

są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji. 

− Podczas płatności za pomocą systemu zawodnik wyraża zgodę na przekazanie 

swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie Spółka 

Akcyjna, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji. 

− Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przekazaniu na poczet opłaty za 

innego uczestnika. 

 

9.  INFORMACJE TECHNICZNE BIEGU NA 10 KM 

 

1. Przed startem konieczna jest weryfikacja każdego uczestnika w biurze zawodów na 

podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. 

2. Podczas weryfikacji każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy zawierający: 

   - numer startowych oraz zwrotny chip 

   - talon na posiłek regeneracyjny 

   - medal (na ukończenie biegu) 

   - ulotki reklamowe 

   - gadżety promocyjne 

3. Bieg odbędzie się na dziesięciokilometrowej pętli z oznaczeniem każdego 

kilometra.  
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Trasa posiada atest PZLA, jest w całości utwardzona o nawierzchni asfaltowej, 

kostki brukowej oraz ok. 300 metrowego odcinka szutrowego. 

4. Pomiar czasu - elektroniczny. Oficjalnym wynikiem decydującym o klasyfikacji  

w biegu jest czas brutto. 

5. Zawodnicy skracający trasę (brak wszystkich międzyczasów odnotowanych przez    

elektroniczny system pomiaru) zostaną zdyskwalifikowani. 

6. Limit czasu na pokonanie 10 km wynosi 90 minut. Po jego przekroczeniu uczestnicy 

nie będą klasyfikowani. Na prośbę sędziego zamykającego bieg zawodnik 

zobowiązany jest do opuszczenia trasy i przejście na ogólnodostępne ciągi piesze 

znajdujące się przy trasie biegu. 

7. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym. 

8. W dniu zawodów w SIS Sp. z o.o. w Serocku przy ul. Pułtuskiej 47 (400 m od 

Rynku Miejskiego) udostępnione zostaną szatnie i prysznice dla uczestników biegu.  

*Sytuacja uzależniona od wytycznych COVID 

9. W dniu zawodów na Rynku Miejskim organizator zapewnia szatnię do przebrania  

w namiocie polowym oraz depozyt na ubrania w Ratuszu Miejskim*. 

*Sytuacja uzależniona od wytycznych COVID 

10. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane 

jest wykupienie na własny koszt ubezpieczenia NNW. Jednocześnie uczestnicy 

ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do 

przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

11. Każdy zawodnik, który w formularzu zgłoszeniowym wpisze nr telefonu 

komórkowego, otrzyma wiadomość SMS z osiągniętym czasem biegu. 

 

10. PROGRAM ZAWODÓW 

 

Kategoria Dystans 
Godzina 

startu 

1. Bieg chłopców z rocznika 2015 i młodsi 350 m 09.10 

2. Bieg dziewcząt z rocznika 2015 i młodsi 350 m 09.15 

3. Bieg chłopców z rocznika 2014-2013 350 m 09.20 

4. Bieg dziewcząt z rocznika 2014-2013 350 m 09.25 

5. Bieg chłopców z rocznika 2012-2011 550 m 09.30 

6. Bieg dziewcząt z rocznika 2012-2011 550 m 09.35 

7. Bieg chłopców z rocznika 2010-2009 550 m 09.40 

8. Bieg dziewcząt z rocznika 2010-2009 550 m 09.45 
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9. Dekoracje biegów dzieci  ----- 10.00 

10. Bieg chłopców z rocznika 2008-2007 800 m 10:30 

11. Bieg dziewcząt z rocznika 2008-2007 800 m 10:40 

12. Bieg chłopców z rocznika 2006-2004 1600m 10:50 

12. Bieg dziewcząt z rocznika 2006-2004 1100m 11:10 

13. Dekoracje biegów młodzieży ----- 11:30 

14. Bieg rodzinny i z książką  300m 11:45 

16. BIEG GŁÓWNY (zgodnie z regulaminem) 10 km 12:30 

17. Marsz Nordic Walking 5 km 12:40 

18. Dekoracja biegu głównego i marszu NW ----- 14.15 

 

*Jeżeli osoba, która w dniu biegów ma skończone 18 lat NIE MOŻE wziąć udziału  

w VI Mistrzostwach Powiatu Legionowskiego tylko jest już zaliczana do biegów 

głównych. 

 

11.  KLASYFIKACJE 

1. Bieg rodzinny i z książką są to rekreacyjne imprezy towarzyszące i ich uczestnicy 

nie będą podlegać klasyfikacji. 

2. Klasyfikacja będzie prowadzona dla uczestników marszu Nordic Walking 5 km, 

biegów na 10 km oraz biegów dziecięco-młodzieżowych. 

3. Zawodnicy nieposiadający widocznego numeru startowego nie zostaną   

sklasyfikowani. 

4. Klasyfikacja wiekowa z podziałem na kategorie wiekowe 

• K-30, M-30,  

• K-40, M-40, 

• K-50, M-50, 

• M-60+,  
5. Zwycięzcy (m. I-III) kategorii Open jeśli są spoza gminy Serock nie otrzymuję 

nagrody w kategorii wiekowej.  
6. Kategoria „Serocki Champion” - mistrzostwa Miasta i Gminy Serock w biegach 

ulicznych na dystansie 10 km obejmuje uczestników zameldowanych na terenie 

Miasta i Gminy Serock 
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12. PODZIAŁ NA KATEGORIE: 

 

1. SEROCKA DYCHA – 10 km 

• Kobiety - OPEN 

• Mężczyźni – OPEN 

 

2. SEROCKA DYCHA – 10 km  

Klasyfikacje wiekowe: 

• K-30 i M-30 ( (ukończony 18 r.ż do 30 r.ż)  

• K-40 i M-40 (31-40 r.ż)  

• K-50+ i M-50 (41-50 r.ż)  

• M-60+ (pow. 51 r.ż)  

•  „Serocki Champion” – Kobiety  

• „Serocki Champion” - Mężczyźni  
 

  3. Nordic Walking – 5km  

• Open K i M 

• „Serocki Champion” K i M  
 

13. NAGRODY 

 

1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg lub marsz, otrzyma pamiątkowy medal. 

2. Za zajęcie miejsc I, II i III w biegu głównym, w kategoriach OPEN kobiet  

i mężczyzn zawodnicy otrzymają statuetki, dyplomy, karty podarunkowe i/lub 

nagrody rzeczowe uzależnione od uzyskanych sponsorów 

3. Za zajęcie miejsc I, II, III w biegu głównym, w kategoriach „Serocki Champion” 

kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymają statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

4. Za zajęcie miejsc I, II, III w biegu głównym w kategoriach wiekowych zawodnicy  

    otrzymają statuetki, dyplomy oraz upominki. 

5. Za zajęcia miejsc I, II, III w marszu NW zawodnicy otrzymają statuetki i/lub 

ewentualne nagrody. 

6. Za ukończenie Biegów młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych 

uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal.  

7. Za ukończenie Biegu rodzinnego wszyscy uczestnicy otrzymają słodkości lub inne  

upominki. 

8. Za zajęcie miejsc I, II i III w poszczególnych kategoriach wiekowych biegów 

dziecięcych i młodzieżowych chłopców i dziewcząt zawodnicy otrzymują 

puchary/statuetki, dyplomy    i upominki. 
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14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. w Serocku (05-140) przy ul. Rynek 

21, reprezentowana przez Prezesa jako Administrator danych, przetwarza dane 

osobowe uczestników zawarte w formularzu zgłoszenia wyłącznie w celu 

przeprowadzenia i organizacji imprezy.  

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia 

udziału w wydarzeniu sportowym. 

3. Każdy uczestnik prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo 

do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo 

sprzeciwu – korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, 

realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych osobowych.  

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Adres: Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt  

z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 

biuro@sis.serock.pl 

5. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej 

staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego 

przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są 

przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są 

chronione przed nieuprawnionym dostępem.  

6. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

7. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych 

są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie 

stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www 

lub przekazywane mediom.  

8. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez  

Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, 

w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy 

szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora 

danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych 

uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. 

9. Publikowana lista startowa (lista zapisanych) zawierająca takie dane jak: imię, 

nazwisko, kategoria, kat. spec., miejscowość, instytucja, dystans, uiszczenie 

opłaty, na listę startową dane trafią dopiero po uiszczeniu opłaty przez system 

PayU.  

 

 

mailto:biuro@sis.serock.pl
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15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną wraz z punktem 

medycznym na    czas trwania imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów 

medycznych lub kosztów transportu związanych z obecnością lub 

uczestnictwem w biegu. 

2. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

3. Organizator zapewnia sędziego prowadzącego oraz zamykającego bieg  

i marsz. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji 

niniejszego regulaminu. We wszystkich sprawach nieujętych niniejszym 

Regulaminem decyduje dyrektor biegu – Serockich Inwestycji Samorządowych 

Sp. z o.o. w Serocku. 

 

 

Zapraszam serdecznie wszystkich sympatyków biegania i maszerowania. 

 

 

 

Prezes Zarządu 

 Serockie Inwestycje Samorządowe 

 

 

 

 

 

 

 

 


