
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAWODACH SPORTOWYCH
 „MTB POMERANIA MARATON” EDYCJA 2018

I. CEL ZAWODÓW

1. Organizujemy zawody MTB Pomerania Maraton, ponieważ sami uwielbiamy kolarstwo górskie i od 
wielu lat uczestniczymy w różnych rodzajach imprez sportowych. Jesteśmy z Pomorza, gdzie mamy 
nie tylko dostęp do Bałtyku, ale również lasy, góry i piękne tereny, które chcemy Wam przedstawić, 
promując  jednocześnie  kolarstwo  górskie  i  turystykę  rowerową  na  Pomorzu,  przedstawiając 
najciekawsze trasy rowerowe w naszym regionie. 

II. DANE ORGANIZATORA

2. Organizatorem  „MTB  Pomerania  Maraton”  jest  firma  Marek  Wróbel  -  Race  Evolution  
z  siedzibą  w  Pępowie,  ul.  Sikorskiego  24,  83-330  Pępowo.  Numer  NIP:  5891928113  ,  REGON: 
364055341.  Adres  e-mail:  kontakt@mtbpomerania.pl strona  internetowa  wydarzenia: 
www.mtbpomerania.pl     

3. Współorganizatorami wydarzenia są: 

• Gmina Kolbudy

• GIKiB Łęczyce

• Gmina Puck, MOKSiR Puck

• Gmina Władysławowo, CPKiS Władysławowo

• Gmina Luzino, GOSRiT Luzino

III. KALENDARZ IMPREZ 

1. W ramach MTB Pomerania Maraton edycja 2018 odbędą się następujące imprezy:

• Luzino  dnia  24 marca 2018 r.
• Łęczyce dnia 7 kwietnia 2018 r.
• Puck dnia 12 i 13 maja 2018 r.
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• Kolbudy dnia 20 maja 2018 r.
• Władysławowo dnia 10 czerwca 2018 r.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W naszych zawodach może wziąć  udział  każdy,  kto  ukończył  18  lat,  nie  wykazuje  przeciwskazań 
zdrowotnych,  posiada  sprawny  sprzęt  rowerowy,  korzysta  z  kasku  i  chce  się  ścigać  z  innymi 
uczestnikami. 

2. Możliwe jest również uczestnictwo osób poniżej 18 roku życia, na które wyrażają zgodę rodzice lub 
opiekunowie  prawni  uczestnika,  który  nie  jest  pełnoletni.  Rodzice  lub  opiekunowie  powinni 
towarzyszyć takiej osobie w trakcie organizacji zawodów i zapewnić jej opiekę.

3. Każdy pełnoletni uczestnik powinien zarejestrować swój udział zapisując się za pośrednictwem strony 
internetowej www.mtbpomerania.pl, dokonując wyboru wybranej przez siebie trasy, zapoznając się z 
regulaminem  i  opłacając  opłatę  startową.   Uczestnictwo  w  zawodach  oznacza  akceptację 
postanowień regulaminu i obowiązek uiszczenia bezzwrotnej opłaty startowej.

4. Każdy  zapisany  i  prawidłowo  zgłoszony  pełnoletni  uczestnik  w  dniu  zawodów,  lub  dzień  przed 
zawodami  może  odebrać  swój  pakiet  startowy,  w  skład  którego  wchodzi  indywidualny  numer 
startowy  wraz  z  elektronicznym  chipem,  odpowiedzialnym  za  pomiar  czasu  danego  uczestnika. 
Podczas naszych zawodów posługujemy się elektronicznym systemem pomiaru czasu.

5. Numer startowy przypisany do danego uczestnika  można wykorzystać biorąc udział  w jednej  lub 
więcej  edycji  naszych  zawodów,  w  zależności  od  komunikatów  organizatora.  Wydanie  kolejnego 
numeru np. w razie jego zgubienia lub uszkodzenia wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł. 
Ważne jest również to, że uczestnik nie może ingerować w strukturę numeru startowego, a zwłaszcza 
elektronicznego chipa, ponieważ mogłoby to skutkować nieprawidłowym odczytem pomiaru czasu.

6. Specyfika  naszych  wydarzeń  wymaga  korzystania  z  roweru,  który  nie  może  być  jednak  w żaden 
sposób  wspomagany  elektrycznie  /  mechanicznie.  Rower  powinien  być  sprawny,  zapewniać 
uczestnikowi i  innym osobom bezpieczny udział w zawodach, a ponadto każdy uczestnik w czasie 
jazdy musi korzystać z kasku. Uczestnik, który nie będzie przestrzegał tego obowiązku może zostać 
nie dopuszczony do udziału w zawodach lub nawet zdyskwalifikowany, ze względów bezpieczeństwa.

7. Do udziału w naszych eventach zapraszamy nie tylko zawodników, ale również ich rodziny, przyjaciół i 
innych kibiców. W czasie kibicowania prosimy o powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków 
odurzających, poszanowania środowiska naturalnego i poruszania się w wyznaczonych strefach. 

8. Harmonogram  organizacji  każdej  edycji  zawodów  będzie  dostępny  na  stronie 
http://mtbpomerania.pl/  

9. Zawodnikom i innym osobom nie biorącym udziału w zawodach zabrania się wnoszenia na teren 
zawodów przedmiotów powszechnie uznawanych za niebezpieczne.  

10. Osoby  przystępujące  do  udziału  w  zawodach  bez  zgłoszenia  chęci  swojej  rejestracji  a  także 
nieposiadające numerów startowych, poruszające się na rowerach po trasie maratonu w trakcie jego 
trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

V. OBOWIĄZKI  UCZESTNIKA

1. Każdy  uczestnik,  który  przystępuje  do  zawodów  MTB  Pomerania  Maraton,  powinien  uprzednio 
zweryfikować, czy stan jego zdrowia pozwala mu na bezpieczne uczestnictwo w zawodach.

2. Uczestnik zobowiązuje się do :

• zapoznania z regulaminem zawodów i przestrzegania jego postanowień 
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• zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
• realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
• jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie
• zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa względem siebie i innych uczestników, 

w  tym  nie  wnoszenia  i  nie  posługiwania  się  na  terenie  zawodów  przedmiotami   lub 
narzędziami, które są powszechnie uznawane za niebezpieczne 

• nienaruszalności terenu i roślinności i nie zaśmiecana trasy zawodów ani biura zawodów
• informowania  organizatora  o  wszelkich  występujących  zagrożeniach  a  także  o  rezygnacji  z 

uczestnictwa w zawodach, w tym w czasie ich trwania
• uczestnictwa  w  zawodach  w  stanie  trzeźwym  (zabronione  jest  startowanie  

w zawodach w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających)
• kulturalnego zachowywania się, w tym poszanowania dla innych uczestników i kibiców MTB 

Pomerania Maraton, w szczególności nie utrudniania im uczestnictwa w przebiegu zawodów
• samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy, bez wykorzystywania środków wspomagających 

(m.in. elektrycznego napędu)

VI. REJESTRACJA UCZESTNICTWA. OPŁATA STARTOWA. ZWROT OPŁATY. REZYGNACJA Z UDZIAŁU 

1. Uczestnictwo w zawodach wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty startowej.  Tabela opłat jest 
dostępna na stronie http://mtbpomerania.pl/strefa-uczestnika/ 

2. W  ramach  opłaty  startowej  zawodnik  otrzymuje  swój  indywidualny  numer  startowy  
z  elektronicznym  chipem  służącym  do  pomiaru  czasu,  pożywienie  na  trasie  zawodów,  posiłek 
regeneracyjny po zawodach, nagrody rzeczowe i trofea dla zwycięzców danej kategorii, pamiątkowy 
medal.

3. Rejestracja uczestnictwa w zawodach następuje za pośrednictwem systemu zapisów elektronicznych 
udostępnionego  przez  organizatora  tj.  www.mtb.encaps.pl najpóźniej  do  3  dni  przed  startem 
zawodów lub po upływie tego terminu bezpośrednio w biurze zawodów, co najmniej na dwie godziny 
przed startem. 

4. W dniu zawodów obowiązuje wyższa opłata startowa, ustalona zgodnie z tabelą opłat dostępną na 
stronie http://mtbpomerania.pl/strefa-uczestnika/ 

5. Opłata za uczestnictwo w zawodach jest bezzwrotna. Organizator dokona zwrotu opłaty tylko w 
odniesieniu do tych uczestników, którzy najpóźniej do 3 dni przed dniem zawodów, zgłoszą swoją 
rezygnację, poprzez kontakt mailowy z organizatorem na adres kontakt@mtbpomerania.pl 

6. Zawodnik,  który  zarejestrował  swój  udział  i  nie  dokonał  uiszczenia  wymaganej  opłaty,  nie  jest 
uprawniony do startu w zawodach. 

7. Udział zorganizowanych grup kolarskich (klubów kolarskich) uprawnia do otrzymania niższej opłaty 
startowej,  o  której  mowa  na  stronie  http://mtbpomerania.pl/strefa-uczestnika/     po  uzyskaniu 
wcześniejszego  kontaktu  mailowego  z  organizatorem,przesłaniu  kompletnej  listy  zawodników  i 
opłaceniu ich startu najpóźniej do 3 dni przed zawodami .
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8. Organizator  przewiduje  możliwość  wystawienia  faktury  VAT  za  udział  w  zawodach.  W  celu 
otrzymania  faktury należy wysłać dane do faktury na adres kontakt@mtbpomerania.pl 

VII. BEZPIECZEŃSTWO NA TRASIE

1. Uczestnik  zgłaszając  chęć  udziału  w  zawodach  oświadcza,  że  jest  zdolny  do  udziału  w  MTB 
Pomerania Maraton i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z 
udziału. 

2. Trasa  maratonu  może  pokrywać  się  z  odcinkami  ruchu  drogowego.  W  miejscach  szczególnie 
niebezpiecznych Policja oraz służby odpowiadające za bezpieczeństwo będą organizować bezpieczne 
włączanie się do ruchu.

3. Zawodnicy są zobowiązani  do zachowania szczególnej  ostrożności,  mając  na uwadze możliwość 
wyjechania pojazdów z dróg podporządkowanych, pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

4. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i 
bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

5. W czasie trwania zawodów: 
• uczestnicy ruszają z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora.
• zawodnicy powinni jechać wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora
• każdy  uczestnik  jest  zobowiązany  do  stosowania  się  do  wskazań  i  poleceń  Policji,  służb 

porządkowych organizatora oraz osób odpowiedzialnych.
• ścigamy się na zasadach fair play 

6. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uczestników,  którzy  nie  przestrzegają  regulaminu 
imprezy. Organizator jest uprawniony do wykluczenia uczestnictwa takich osób. Wszyscy zawodnicy 
zobowiązani  są  do poruszania się  prawą stroną jezdni  i  bezwzględnego przestrzegania przepisów 
ruchu drogowego obowiązujących w Polsce, zwłaszcza na odcinku przebiegającym z użyciem dróg 
publicznych.

7. Odcinki  zawodów  prowadzące  drogami  publicznymi  mogą  zostaną  zabezpieczone  przez 
funkcjonariuszy odpowiednich służb i  odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu 
drogowego.

8. Uczestnik  musi  być  świadomy,  że  na  trasie  maratonu  mogą  występować  odcinki  niebezpieczne, 
strome  podjazdy  i  zjazdy,  a  uczestnik  powinien  je  pokonywać  w  sposób  zapewniający 
bezpieczeństwo.

VIII. ZMIANA WYBRANEJ TRASY. LIMIT CZASU NA DYSTANIE SPEED

1. Każdy  uczestnik  może  dokonać  zmiany  wybranej  trasy  maksymalnie   do  2  dni  przed  startem 
zawodów.  Wymagane  jest  poinformowanie  organizatora  w  formie  mailowej  na  adres 
kontakt@mtbpomerania.pl     

2. W przypadku  uczestnictwa  zawodnika  w  maratonie  na  trasie  innej  niż  zadeklarowana  na  etapie 
rejestracji  (bądź  zmiany)  może  spowodować  brak  dokładnego  zmierzenia  czasu  indywidualnego 
uczestnika i niezakwalifikowanie go pośród uczestników dystansu, który faktycznie pokonał. 

3. Organizator  nie  przewiduje  możliwości  przenoszenia   raz  uiszczonej  opłaty  startowej  na  inne 
zawody z cyklu MTB Pomerania  Maraton.
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4. Start na dystansie Mega jest objęty limitem czasu podawanym na mapach edycji,  udostępnionych 
przez organizatora. Po upływie limitu czasu, wjazd na dystans Mega maratonu zostanie zamknięty, a 
zawodnicy, którzy nie zdążyli  zmieścić się w czasie zostaną skierowani na metę, a wjazd na trasę 
pomimo powyższego spowoduje automatycznie dyskwalifikacją uczestnik.  Po upływie limitu czasu 
uczestnik porusza się po trasie maratonu na własną odpowiedzialność. 

IX. MTB POMERANIA JUNIOR. UDZIAŁ OSÓB W WIEKU 15, 16 I 17 LAT NA DYSTANSIE SPEED

1. Dystans  Junior  to  zabawa  w  wyścigi  rowerowe  dla  najmłodszych.  Do  startu  w  tej  imprezie 
dopuszczane  są  dzieci  pod  stałą  opieką  rodziców  lub  opiekunów  prawnych.  Możliwy  jest  udział 
dziecka na rowerze,  zapewniającym mu odpowiedni poziom bezpieczeństwa, przy obowiązkowym 
zastosowaniu ochronnego kasku rowerowego.  Szczegółowe zasady uczestnictwa w MTB Pomerania 
Junior określa Regulamin MTB Pomerania Junior dostępny na stronie http://mtbpomerania.pl/junior

2. Do startu w zawodach na dystansie Speed dopuszczona jest młodzież w wieku powyżej 15 lat, przy 
czym  udział  ten  warunkowany  jest  wyrażeniem  zgody  przez  rodziców  lub  opiekunów  prawnych 
uczestnika, zapoznaniem się z regulaminem zawodów, osobistym złożeniem oświadczenia którego 
treść możliwa jest do pobrania ze strony  www.mtbpomerania.pl i obecnością rodzica lub opiekuna 
prawnego w czasie trwania zawodów. Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy wyrażają zgodę na 
start dziecka w wieku powyżej 15 lat, ponoszą całkowitą odpowiedzialność za przygotowanie dziecka 
do uczestnictwa w zawodach, zapewnienie mu wymaganego bezpiecznego sprzętu rowerowego, jak 
również za bezpieczeństwo dziecka w czasie trwania zawodów.  Rodzice lub opiekunowie prawni, 
którzy  wyrażają  zgodę  na  uczestnictwo swojego dziecka  w zawodach na  trasie  Speed powinni 
jednocześnie poinformować  dziecko o wymagających  odcinkach technicznych,  przebiegu trasy i 
miejscach,  w  których  trasa  może  łączyć  się  z  drogami  publicznie  dostępnymi,  zgodnie  z 
informacjami o trasie zamieszczonymi na stronie www.mtbpomerania.pl/ 

X. KARY 

1. Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić względem zawodnika 
nieprzestrzegającego regulaminu lub narażającego innych uczestników na niebezpieczeństwo, 
następujące kary: 

• Upomnienie.
• Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).
• Dyskwalifikacja.

przy  czym  rodzaj  nałożonej  kary  będzie  rozpatrywany  indywidualnie,  w  zależności  od  zaistniałej 
sytuacji, rozpatrywanej przez Komisję Sędziowską.

3. Zaśmiecanie trasy wyścigu będzie karane dyskwalifikacją.

XI. KATEGORIE WIEKOWE

1. Kategorie wiekowe i dystanse są opisane na stronie http://mtbpomerania.pl/strefa-uczestnika/ 

XII. NAGRODY

1. Podczas MTB Pomerania Maraton obowiązują kategorie wiekowe w których przyznawane są nagrody 
rzeczowe i trofea sportowe. W przypadku mniejszej ilości niż 3 osoby w danej kategorii, kategorie 
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będą łączone. Nagrody rzeczowe, medale i puchary wręczane będą wyłącznie w dniu maratonu. 
Niestawienie  się  zawodnika  (lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela)  na  ceremonii  dekoracji 
oznacza przepadek nagrody.  

2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (na dystansach MEGA i SPEED) zostaną uczestnicy, którzy 
w  najkrótszym  czasie  pokonają  wyznaczoną  trasę  maratonu  i  nie  pominą  żadnego  punktu 
kontrolnego.

XIII. KLASYFIKACJA GENERALNA :

1. Dla całego cyklu MTB Pomerania Maraton 2018 będzie prowadzona punktowa klasyfikacja generalna, 
według następujących zasad:

• klasyfikacja Generalna będzie prowadzona od 1 edycji
• klasyfikacja Generalna jest prowadzona oddzielnie na wszystkich dystansach (MEGA i SPEED)
• klasyfikacja generalna będzie prowadzona na każdym z dystansów w kategorii Open Mężczyzn 

oraz Open Kobiet. 
• nagrodzonych zostanie 10 najlepszych mężczyzn i 10 najlepszych kobiet na trasie SPEED i 5 

najlepszych mężczyzn i 5 najlepszych kobiet na trasie MEGA
• klasyfikacja  generalna  zostanie  utworzona  na  podstawie  punktów  zdobytych  w  czterech 

najlepszych startach danego zawodnika;
• warunkiem klasyfikacji jest ukończenie co najmniej 3 edycji MTB Pomerania Maraton 
• punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych maratonach według systemu: 1 

miejsce – 50 punktów, 2 miejsce – 47 punktów, 3 miejsce – 45 punktów, 4 miejsce – 43 punkty, 
5  miejsce  –  42  punkty…,  46  miejsce  –  1  punkt,  każde  kolejne  miejsce  1  punkt;

2. Zwycięzcą  w  klasyfikacji  generalnej  zostaje  osoba,  która  uzbiera  największą  liczbę  punktów, 
uwzględniając wyniki z czterech najlepszych startów, przy jednoczesnym wymogu wzięcia udziału w 
co najmniej  3  edycjach.  W przypadku zdobycia  przez zawodników takiej  samej  liczby  punktów o 
zajętym miejscu decyduje w kolejności (ilość zwycięstw, ilość lepszych miejsc od przeciwnika).

XIV. UWAGI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU MARATONU

1. Uwagi  uczestników dotyczące  przebiegu  maratonu,  klasyfikacji  oraz  ogłoszonych  wyników należy 
składać  w  formie  pisemnej  w  dniu  rozgrywania  maratonu  w  Biurze  Zawodów.  Uwagi  dotyczące 
wyników  i  klasyfikacji  z  danej  edycji  maratonu  będą  przyjmowane  przez  okres  do  30  min.  od 
momentu  upublicznienia  wyników (online  lub  na  tablicy  informacyjnej).  Po  tym czasie  nie  będą 
rozpatrywane.

2. Uwagi  będą  rozpatrywane  przez  organizatora  i  Komisję  Sędziowską.  Decyzje  ostateczne  będą 
podejmowane przez Sędziego Głównego i Organizatora. 

3. Wszystkie inne uwagi, niedotyczące bezpośrednio kwalifikacji uczestników ani osiąganych wyników, 
można zgłaszać organizatorowi na adres: kontakt@mtbpomerania.pl 

4. Organizator, zgodnie z regulaminem nie przewiduje zwrotu uiszczonej opłaty startowej.

XV. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

1. Organizator zastrzega, że MTB Pomerania Maraton odbędzie się bez względu na panujące warunki 
atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji, w których warunki atmosferyczne będą na tyle niesprzyjające, 
że będą powodować ryzyko dla zdrowia i życia uczestników i osób odpowiedzialnych za organizację 
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imprezy. Tym samym możliwe jest odwołanie imprezy z uwagi na działanie sił wyższych, czyli zdarzeń 
zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia przez Organizatora. 

2. W razie wystąpienia siły wyższej, o której mowa powyżej, edycja maratonu, której dotyczy powyższe 
odbędzie  się  w  innym terminie  wyznaczonym przez  organizatora,  z  zachowaniem takich  samych 
warunków,  bez  konieczności  uiszczania  ponownie  opłaty  startowej.  W takiej  sytuacji  poprzednio 
uiszczona  przez  uczestnika  opłata  startowa  zostanie  zaliczona  przez  Organizatora  na  poczet 
uczestnictwa w nowej edycji MTB Pomerania Maraton, chyba, że uczestnik zgłosi chęć rezygnacji z 
uczestnictwa w nowej edycji MTB Pomerania Maraton.

XVI. DANE OSOBOWE 

1. Uczestnik zgłaszający swoją chęć udziału w zawodach sportowych wypełnia oświadczenie dostępne 
na stronie internetowej  www.mtbpomerania.pl/     podając swoje dane osobowe lub dane osobowe 
dziecka, którego jest rodzicem lub opiekunem prawnym.

2. Wszystkie podane przez uczestnika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym. W odniesieniu 
do podanych danych organizator Marek Wróbel – Race Evolution z siedzibą w Pępowie pełni rolę 
administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

3. Organizator, jako administrator danych nie udostępnia danych uczestnikom innym podmiotom, ani 
podmiotom które  miałyby  swoją  siedzibę  lub zakres  prowadzenia  działalności  gospodarczej  poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

4. Dane  osobowe  uczestników  będą  przez  organizatora  przetwarzane  wyłącznie  w  celach  realizacji 
zawodów tj. dokonania rejestracji uczestników i ogłoszenia wyników zawodów.

5. Specyfika  rywalizacji  sportowej  powoduje,  że  dane  osobowe  uczestników  (obejmujące  imię, 
nazwisko,  miejscowość  zamieszkania,  kategorię  wiekową  i  informację  o  klubie  sportowym,  do 
którego przynależy zawodnik) powoduje, że uczestnik, który przystępuje do zawodów wyraża zgodę 
na udostępnienie powyższych danych na stronach organizatora  http://mtbpomerania.pl/wyniki, na 
portalach  społecznościowych,  jak  również  w  prasie  i  w  mediach,  które  będą  przygotowywać 
informację o przebiegu zawodów.

6. Każdy uczestnik  może zgłosić  organizatorowi,  że  nie  chce,  żeby  dane,  o  którym mowa w pkt.  4 
powyżej zostały ujawnione na tablicy wyników i w takiej sytuacji dostępna będzie tylko informacja o 
czasie, bez danych osobowych zawodnika. W tym celu wymagane jest wysłanie wiadomości mailowej 
na  adres  kontakt@mtbpomerania.pl     lub  kontakt  telefoniczny  z  organizatorem,  poprzez  wysłanie 
wiadomości sms na numer +48 694 513 914. 

7. Uczestnikowi, podającemu dane osobowe, w każdym czasie przysługuje możliwość zmiany podanych 
przez siebie danych osobowych, ich aktualizacji, modyfikacji bądź zgłoszenia żądania ich usunięcia. 
Zgłoszenie  żądania  usunięcia  danych  powinno  zostać  przekazane  na  adres  organizatora 
kontakt@mtbpomerania.pl  Żądanie  usunięcia  danych  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem  ich 
przetwarzania przed momentem żądania ich usunięcia. 
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XVII. PRAWA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ

1. Korzystanie  z  utworów  objętych  prawami  własności  intelektualnej  związanymi  z  organizacją 
maratonu, a w szczególności logo maratonu, wymaga uzyskania zezwolenia organizatora.  Uczestnicy 
zawodów i  osoby im towarzyszące są uprawnieni do utrwalania przebiegu zawodów wyłącznie w 
celach własnego użytku osobistego, z pominięciem celów zarobkowych.

XVIII. MEDIA. WIZERUNEK UCZESTNIKA.

1. Przebieg zawodów będzie rejestrowany za pośrednictwem zdjęć i nagrań video. Informacje na temat 
przebiegu i organizacji zawodów, wraz z foto i wideo relacją, będą pojawiać się w prasie i mediach 
społecznościowych.

2. W czasie przebiegu zawodów wizerunek uczestnika może zostać utrwalony a następnie upubliczniony 
za pośrednictwem portali społecznościowych prowadzonych przez organizatora, stronę internetową 
organizatora  tj.  www.mtbpomerania.pl jak  również  partnerów  medialnych,  współpracujących  z 
organizatorem.  Wyrażając zgodę na uczestnictwo w zawodach i  akceptując  niniejszy  regulamin, 
uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, do wykorzystania przez organizatora w 
powyższym zakresie, w celach związanych z promocją wydarzenia.

3. W  każdym  czasie  możliwe  jest  cofnięcie  wyrażonej  zgody.  W  tym  celu  wymagane  jest 
poinformowanie  organizatora,  poprzez  kontakt  za  pośrednictwem  adresu  e-mail 
kontakt@mtbpomerania.pl przy czym cofnięcie wyrażonej zgody nie wpływa na możliwość usunięcia 
opublikowanych już materiałów zawierających wizerunek uczestnika,  wykorzystany w materiałach 
prasowych organizatora i patronów medialnych.

ZMIANA REGULAMINU 

1. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany 
postanowień niniejszego regulaminu.

2. Regulamin  można  pobrać i odtworzyć za pośrednictwem strony www.mtbpomerania.pl 
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