
   
 

   
 

REGULAMIN MURATONU 2021 
BIEGU DLA DZIECI TRASĄ CHODNIKOWĄ PO NIEISTNIEJĄCYCH ULICACH MURANOWA 
1.  Cel Muratonu 

a) Twórcze i bezpieczne organizowanie czasu wolnego dzieciom 
b) Integracja sąsiedzkiej wspólnoty mieszkańców. 
c) Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego odpoczynku oraz rekreacji 
d) Walor edukacyjny – poznawanie przez sport historii Muranowa 

2. Organizator     Fundacja Jeden Muranów 
Ul. Miła 22, 01-047 Warszawa 
Numer telefonu: 512 896 832 
E-mail: 1muranow@1muranow.pl 

3. Termin i miejsce wydarzenia; Program wydarzenia 

Bieg Muraton 2021 odbędzie się 28 sierpnia 2021 roku o godzinie 15:00 
Miejsce startu:  róg ulic Miła 22  
Miejsce mety:  podwórko między budynkami Niska 25/ Niska 27/ Miła 22 
 

Program:  W dniu 28 sierpnia 2021 roku:   
godz. 14.00 - 14.55 - zapisy w Biurze Zawodów, 
godz. 14.45 - 14:55 - rozgrzewka dla uczestników 
godz. 15.00 - start grupy wiekowej 8-14 lat 
godz. 15:10 - start grupy wiekowej 3-7 lat  
godz. 15.30 – ogłoszenie wyników, dekoracje zwycięzców/uczestników 
 

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje. 
 

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 w dwóch wymienionych niżej sposobów: 
1a) Dokona zgłoszenia za pomocą formularza na stronie internetowej oraz zgłosi się w Biurze zawodów 

na 60 minut przed startem w celu podpisania wypełnionych internetowo dokumentów. 
2a) Dokona osobistego zgłoszenia w Biurze zawodów na 60 minut przed startem. 

b) Dostarczy czytelnie podpisane: 
1b) Kartę zgłoszenia zawodnika „MURATONU” 
2b) Oświadczenie przedstawiciela ustawowego rodzica lub opiekuna prawnego dotyczącego zawodnika 

poniżej 14 roku życia.  
3b) 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. 

i) Biegaczy obowiązuje numer startowy zapewniony przez organizatora. 
 



   
 

   
 

5.  Świadczenia dla zawodników  
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje: 

a) Oznakowaną trasę biegu. 
b) Pamiątkową koszulkę zawodnika. 
c) Zabezpieczenie medyczne. 

6. Kategorie wiekowe - podział uczestników na grupy 

Uczestnicy biegu podzieleni zostaną na dwie grupy startowe.  
Pierwsza kategoria wiekowa: dzieci od 3-7 lat,  
Druga kategoria wiekowa: dzieci od 8-14 lat  
Organizator zastrzega prawo do zmiany podziału na kategorie w zależności od ilości i wieku  zgłoszonych 
zawodników. 

7. Dystans i trasa biegu   

Pierwsza kategoria wiekowa: (dzieci 3-7 lat) – dystans 360m 
Druga kategoria wiekowa: (dzieci 8-14 lat)  – dystans 1000m 
Szczegółowa trasa biegu określona w Załączniku nr 1 do regulaminu. 

8. Zasady fair play  

Biegacz zobowiązany jest do uczciwego, opartego o zasady fair-play udziału w Muratonie oraz 
niepowodowania swoim zachowaniem sytuacji uciążliwych dla Organizatora oraz współzawodników, w tym 
sytuacji uniemożliwiających prawidłowy tok biegu i prawidłowe przeprowadzenie klasyfikacji. 

9. Klasyfikacja 

Zostanie przeprowadzona klasyfikacja. Bieg ma charakter zabawy i ma charakter honorowy, liczy się pomoc, 
koleżeństwo i ukończenie biegu. Zwycięzcami lub zwyciężczyniami zostaną uczestnicy lub uczestniczki, którzy w 
najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. Wyniki klasyfikacji dostępne 
będą w Biurze Zawodów 30 minut po starcie uczestników. Przedstawione zostaną również ze sceny po 
zakończeniu biegu oraz dostępne będą na naszej stronie internetowej.  

10.  Trofea i nagrody 
 

Po biegu zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców. Niestawienie się uczestnika lub jego reprezentanta na 
dekoracji oznacza przepadnięcie nagrody. Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Nagrody zostaną przyznane dla zwycięzców w następujących kategoriach: 

a) Dziewczynki 3-7 lat 
b) Chłopcy 3-7 lat 
c) Dziewczynki 8-14 lat 
d) Chłopcy 8-14 lat 

Nagrodę otrzyma również najmłodszy uczestnik oraz uczestniczka biegu, a wszyscy uczestnicy otrzymają 
drobny upominek.  
11.  Kary 

W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary: 

a) Upomnienie. 
b) Dyskwalifikacja. 

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 



   
 

   
 

12.  Ochrona środowiska naturalnego 
Uczestnicy zobowiązani są do dbania o zieleń i środowisko naturalne. Bezwzględnie zakazane jest 
zanieczyszczanie przestrzeni publicznej w obrębie trasy Muratonu. Nie wolno używać szklanych pojemników w 
pobliżu i na trasie zawodów. Niewolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 
13.  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. 

14.  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 na stronie muraton.1muranow.pl i na stanowisku organizatora zawodów - Biuro 
Zawodów na rogu ulic Smoczej i Miłej. 
 

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. 

15.  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że: 

a)  Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Fundacja Jeden Muranów 
(Organizator imprezy) mamy siedzibę w Warszawie  ul. Miła 22 . Można się z nami skontaktować poprzez 
adres e-mail muraton@1muranow.pl lub telefonicznie pod numerem 512 896 832  lub pisemnie na adres 
siedziby. 

 b) Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu : 

1b)  przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w 
naszej imprezie sportowej Muraton, 

2b) w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe 

3b) w celu dowodowym, archiwalnym, 

4b) aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury, 
5b) aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe, 

6b) aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. 

7b) w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa 

procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

mailto:muraton@1muranow.pl


   
 

   
 

c)   Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. 
dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez 
sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie 
i w celu podanym w pkt b)., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie. 

d)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

e)  Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą 
sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres 
wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości). 

f)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze 
szczególną sytuacją. 

g)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

h) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy –uczestnictwa w imprezie 
sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez 
Panią/Pana w imprezie sportowej. 

 

Warszawa, 28 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Załącznik 1 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA „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 art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), 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    Data i czytelny podpis uczestnika 

 



   
 

   
 

Karta zgłoszenia zawodnika „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 
www.1muranow.pl/muraton 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora: Fundacja Jeden 
Muranów 01-047 Warszawa ul. Miła 22, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO). 
Kartę zgłoszenia zawodniczki/zawodnika wraz z oświadczeniem przedstawiciela ustawowego rodzica lub 
opiekuna prawnego należy złożyć przed startem w biurze zawodów. 

 

 
_____________________      _________________________________ 

                 /data/       /czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/ 

 

 

 

 

Numer nadany 
zawodnikowi 

lub kod paskowy. 
 

 

 

 

 
 

Należy wpisać ile 
ukończonych lat ma 

zawodnik/zawodniczka w 
  

http://www.1muranow.pl/muraton


   
 

   
 

„Muraton 2021” - bieg dla dzieci  

 

OŚWIADCZENIE 

 

przedstawiciela 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*  __________________ roku  

 

i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w biegu dziecięcym Muraton dnia 28 sierpnia 2021 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/       /czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/ 

 

(*) niepotrzebne skreślić 

 


	Załącznik 1

