
KĘTRZYŃSKIE SZTAFETY NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN  

I. ORGANIZATORZY

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.

2. Urząd Miasta Kętrzyn.

3. Fundacja Drużyna ML.

II. CEL IMPREZY

1. Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości oraz nadania praw miejskich miastu
Kętrzyn.

2. Promocja  sportu  i  rekreacji  na  świeżym  powietrzu  jako  idealnej  formy  dbania  
o zdrowie.

3. Promocja biegania wśród mieszkańców Kętrzyna i regionu.

III. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami  mogą  być  wszyscy  zawodnicy  bez  ograniczeń  związanych  
z miejscem zamieszkania, którzy zapiszą się do udziału w Kętrzyńskich Sztafetach
Niepodległości.

2. Udział  w  Kętrzyńskich  Sztafetach  Niepodległości mają  osoby,  które  ukończyły,
najpóźniej  w  dniu  startu  18  rok  życia.  Osoby  młodsze  mogą  startować  tylko  za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Udział w Kętrzyńskich Sztafetach Niepodległości jest bezpłatny.

4. Sztafeta składa się z 4 zawodników (2 kobiety + 2 mężczyzn).

5. Obowiązuje limit  startu maksymalnie 20 sztafet.

6. Dystans do pokonania 800 metrów dla każdego uczestnika sztafety (dwa okrążenia
stadionu).



7. Pomiar czasu odbywać się będzie przy pomocy ręcznego stopera.

8. Start sztafet odbędzie się grupami, maksymalnie po 6 sztafet. Zwycięży sztafeta, która
pokona cały dystans w najkrótszym czasie.

9. Kolejność osób w sztafecie ustala kapitan drużyny,  z wyjątkiem pierwszej zmiany,
gdzie obowiązkowo biegnie kobieta.

10. Zawodnicy biegną z pałeczką sztafetową, którą zobowiązani są przekazywać w strefie
zmian kolejnemu zawodnikowi z drużyny.

11. Jeden zawodnik może przebiec jedną zmianę w sztafecie. Nie dopuszcza się sytuacji,
w której zawodnik będzie biegł więcej niż jedna zmianę.

12. Sztafeta, która dotrze do mety bez pałeczki sztafetowej zostanie zdyskwalifikowana.

13. Drużyna  zgłoszona  do  sztafety  może  być  formalna  lub  nieformalna  grupa  osób
reprezentująca  miasto,  klub  sportowy,  stowarzyszenie,  szkołę   lub  inne,  
po akceptacji charakteru i nazwy przez organizatora.

14. Zgłoszenia drużyn do sztafet, które potwierdziły swój udział do dnia 08.11.2021 roku,
przyjmowane będą drogą elektroniczną. Zgłoszenia dokonuje kapitan drużyny. 

15. W trakcie sztafety zawodnik nie może zmieniać drużyny. Za drużynę odpowiedzialny
jest kapitan, który jako jedyny decyduje o przynależności do drużyny i kontaktuje się 
z organizatorem w sprawach drużyny.

16. W ramach startu każda sztafeta, która ukończy bieg otrzyma:

a. Pamiątkowy medal.

b. Sztafety z miejsc I-V okolicznościowe statuetki i nagrody rzeczowe.

17. Termin  Kętrzyńskich  Sztafet  Niepodległości:  11.11.2021  roku  godzina  11.00  
(Biuro  Zawodów  od  godziny  10.00) na  stadionie  miejskim  
przy  ulicy  Bydgoskiej  20  w  Kętrzynie.  Zapisy  sztafet  do  08.11.2021  roku  
do  godziny  15.00  pod  numer  telefonu  501 794 843  e-mail:  biuro@mosir-
ketrzyn.pl

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  potrzeb
wewnętrznych Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji
Kętrzyńskich  Sztafet  Niepodległości oraz  dokumentowania  zawodów.  
Wszelkie  protesty  i  zażalenia  dotyczące  kolejności  uczestników  nagradzanych  
i  wyróżnionych  należy  zgłaszać  do  Organizatora  na  15  minut  przed  dekoracją.  
W  sprawach  spornych  i  nieuregulowanych  przepisami  niniejszego  regulaminu,
ostateczny  głos  rozstrzygający  należy  do  Organizatorów  
Kętrzyńskich Sztafet Niepodległości.



2. Organizator,  wszystkie  osoby  z  nim  współpracujące,  a  także  osoby  związane  
z  przeprowadzeniem  i  organizacją  zawodów  nie  ponoszą  odpowiedzialności
względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe,  które wystąpią  przed,  w trakcie  lub po zawodach spowodowane przez
uczestników imprezy. 

3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

5. Obowiązkiem każdego uczestnika jest zapoznanie się z regulaminem. 

6. Zapoznanie  się  z  regulaminem oświadczone  zostanie  poprzez  złożenie  podpisu  na
liście  startowej  zawierającej  też  informację  o  zaznajomieniu  się  z  przepisami
zawartymi  
w niniejszym regulaminie.

7. Osoby  bez  numerów  startowych  biegnące  po  trasie  będą  usuwane  z  trasy  przez
obsługę techniczną.

8. Biegi odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

9. Trasa posiada atest PZLA.

10. Uczestnik  Kętrzyńskich  Sztafet  Niepodległości  wypełniając  
i podpisując kartę zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

11. Organizator  zastrzega  prawo  do  zmiany  postanowień  regulaminu  w  koniecznych
przypadkach.  Uczestnik  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  jego  treścią
bezpośrednio  przed  udziałem.  Zmiany  będą  publikowane  bezpośrednio  na  stronie
MOSIR  
oraz na Facebook MOSIR.

12. Osoby  do  kontaktu:  Krzysztof  Krupienik  –  menadżer  sportu  MOSIR  
telefon kontaktowy 600 938 489 e-mail: biuro@mosir-ketrzyn.pl oraz Miłosz Lenart –
Fundacja  Drużyna  ML  telefon  kontaktowy  608 522 053,  
e-mail: miloszlenart@interia.pl 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

a. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Sportu  i
Rekreacji w Kętrzynie ulica Kazimierza Wielkiego 12A, 11 – 400 Kętrzyn.

b. Kontakt  z  Inspektorem  Danych  Osobowych  kontakt:  biuro@bezowijania.com 
Monika Zygmunt – Jakuć.
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c. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  uczestnictwa  w  imprezach
sportowych organizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

d. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  
do  uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  oraz  podmioty
uczestniczące w realizacji imprez.

e. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania  oraz prawo  
do przenoszenia danych.

f. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową uczestnictwa w imprezie.

Organizatorzy: MOSiR Kętrzyn, Fundacja Drużyna ML


