
 

REGULAMIN 

VII SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI 

WERSJA WIRTUALNA 

 
I. Informacje ogólne  

 

1. W związku z epidemią koronowirusa i niepewną sytuacją prawną, VI Siemianowicki Bieg 

Świetlików odbędzie się w wersji tradycyjnej oraz wirtualnej, która to odbędzie się w terminie od 

18 do 31 października 2021 r.  

 

Bieg wirtualny oznacza, że każdy zawodnik bierze udział w biegu/marszu/spacerze/wędrówce 

indywidualnie, w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym dystansie.  

 

2. W ramach VII Siemianowickich Nocnych Marków uczestnicy mogą wystartować na dowolnym 

dystansie, rekomendujemy jednak starty na dystansach:  

 

• bieg na 5 km,  

• bieg na 10 km,  

• marsz Nordic Walking na 5 km,  

• biegi dzieci na dowolnym dystansie  

 

Organizator  

 

3. Organizatorem biegu jest:  

MK TEAM EVENTS Klaudia i Marek Witor SC.  

ul. Rzepusa 20  

41-106 Siemianowice Śląskie  

NIP: 6431769234  

REGON: 369086790  

 

Kontakt  

 

4. Kontakt do Organizatorów: e-mail: kontakt@mkteamevents.pl  

 

Podstawą kontaktu pomiędzy Organizatorem, a Zawodnikiem jest niniejszy REGULAMIN. 

Wszelkie informacje, które nie zostały zapisane w niniejszym regulaminie, na bieżąco pojawiać 

się będą w mediach społecznościowych Organizatora lub na stronie www.mkteamevents.pl 

  

Strona internetowa Organizatora: www.mkteamevents.pl   

Fan Page Organizatora: www.facebook.com/MKTEAMevents   

 

II. Trasa  

 

1. Tegoroczna edycja ma charakter wirtualny, każdy uczestnik może oczywiście wybrać dowolne 

miejsce przebycia trasy. Zachęcamy Was do biegania w okolicach stawu Rzęsa w 

Siemianowicach Śląskich, tam, gdzie co roku odbywa się bieg.  

 

2. Zalecana przez organizatora trasa zawodów dostępna jest na stronie www.mkteamevent.pl  
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3. W VII Siemianowickich Nocnych Marków nie obowiązuje limit czasu.  

 

III. Harmonogram  

 

1. Zapisy na bieg startują 6 września r. i trwać będą do 21 października 2021 r.  

 

2. Każdy uczestnik, który chce wziąć udział w zawodach powinien pokonać wybrany przez siebie 

dystans w terminie 18 do 31 października 2021 r., a następnie wysłać nam info o „zaliczeniu 

biegu” na adres kontakt@mkteamevents.pl  Będzie nam bardzo miło, jeśli oprócz informacji o 

zakończonym biegu, wyślecie nam także zdjęcie z trasy wraz ze zgodą na publikację na naszej 

stronie www.mkteamevents.pl  oraz na facebookowym wydarzeniu Biegu.  

 

 

IV. Uczestnictwo  

 

1. W VII Siemianowickich Nocnych Markach może wziąć udział każdy pełnoletni uczestnik, 

który:  

 

a. wypełni formularz zgłoszeniowy,  

 

b. dokona wpłaty z tytułu opłaty startowej.  

 

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z 

akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

3. W VII Siemianowickich Nocnych Markach może wziąć udział niepełnoletni uczestnik, pod 

warunkiem opieki rodzica/opiekuna prawnego. Zgłoszenia i opłaty osób niepełnoletnich mogą 

być realizowane jedynie przez rodzica/opiekuna prawnego.  

 

4. Zapisy są przyjmowane do 21 października 2021 r. 

 

Opłata startowa  

 

5. Wysokość opłaty startowej wynosi:  

 

40 zł – wysyłka medalu listem poleconym (na terenie Polski)  

 

48 zł – wysyłka medalu do paczkomatu  

 

W przypadku wysyłki medalu do paczkomatu dla więcej niż jednej osoby na ten sam adres, 

dopłatę należy dokonać raz, dla pozostałych osób obowiązuje opłata 40 zł.  

 

Pamiętajcie o podaniu adresu do wysyłki podczas zapisów.  

 

6. Opłata startowa jest przyjmowana do dnia 26 października 2021 r. 

 

7. Opłatę startową można uiścić na dwa sposoby:  

 

- przy pomocy szybkich płatności Tpay (informacja o dokonaniu płatności pojawi się 

automatycznie przy nazwisku zapisanej osoby)  
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– przelewem na konto bankowe w BANKU ING (informacja o dokonaniu płatności powinna 

pojawić się przy nazwisku zapisanej osoby do 72 godzin od momentu dokonania płatności)  

 

Dane do przelewu: MK TEAM EVENTS Klaudia i Marek Witor S.C.  

numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986  

Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Wirtualny Nocne Marki  

 

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących po 72 godzinach od 

momentu dokonania przelewu, prosimy o przesłanie potwierdzenia bankowego na adres: 

kontakt@mkteamevents.pl    

 

8. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi do ostatniego 

dnia miesiąca, w którym został dokonany przelew, pisząc na adres kontakt@mkteamevents.pl  

 

9. Opłata startowa nie może zostać przepisana na kolejny bieg.  

 

10. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.  

 

V. Dla zawodników  

 

Pakiet startowy 

  

1. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:  

a) numer startowy w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku (nieobowiązkowe),  

b) pamiątkowy, odlewany medal za ukończenie biegu,  

c) pamiątkowy gadżet.  

 

2. Wysyłka pakietów startowych nastąpi od dnia 02.11.2021 r. na adres podany przy zapisach i 

potrwa do 8 listopada 2021 r.  

 

 

VI. Klasyfikacje  

 

1. Z uwagi na wirtualny charakter biegu, Organizator nie będzie przeprowadzać klasyfikacji 

uczestników.  

 

VII. Ochrona danych osobowych  

 

1. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu www.elektronicznezapisy.pl  

Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na 

portalu, a następnie zapisu na wydarzenie, jest firma ElektroniczneZapisy.pl . Podanie danych 

osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. 

ElektroniczneZapisy.pl udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na 

potrzeby przeprowadzenia VII Siemianowickich Nocnych Marków.  

2. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez 

Elektronicznezapisy.pl i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we 

współpracy z innymi podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji 

VII Siemianowickich Nocnych Marków.  

 

3. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w 

zakresie powierzonych im czynności przy organizacji VII Siemianowickich Nocnych Marków, 
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zapewniają przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych.  

 

4. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi VII Siemianowickich Nocnych Marków będą 

przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: ODO, a począwszy od 25 

maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE) w celu: Przeprowadzenia biegu VII Siemianowickich Nocnych Marków: 

rejestracji uczestników oraz odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, na czas 

trwania zawodów, na stronie internetowej Organizatora.  

 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 

poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych 

oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady 

korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy 

skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może 

okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z Elektronicznezapisy.pl. 

Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie 

wiadomości email na adres kontakt@mkteamevents.pl  lub listu do Organizatora. Z uwagi na 

organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie 

się uczestnika z ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie 

danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.  

 

6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w 

celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, trasy biegu, 

informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, 

przypomnienia o płatnościach itp.  

 

7. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok 

urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście 

zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na 

stronie www.timing4u.pl  oraz www.elektronicznezapisy.pl  w celu organizacji VII 

Siemianowickich Nocnych Marków. 

 

8. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok 

urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która 

opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie 

www.mkteamevents.pl, www.timing4u.pl, www.elektronicznezapisy.pl i innych, w celu 

organizacji VII Siemianowickich Nocnych Marków.  

 

9. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia 

fotorelacji z VII Siemianowickich Nocnych Marków na stronie internetowej Organizatora, a także 

w mediach społecznościowych Organizatora.  

 

10. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody 

na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi 

zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych 

do prawidłowego przeprowadzenia VII Siemianowickich Nocnych Marków, uczestnik nie 
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zostanie do ww. biegu dopuszczony.  

 

11. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

VIII. Postanowienia końcowe  

 

1. Zawodnicy biorą udział w VII Siemianowickich Nocnych Markach w na własną 

odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru 

tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do 

uczestnictwa w VII Siemianowickich Nocnych Markach wyłącznie osoby posiadające dobry stan 

zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.  

 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w 

pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu 

jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest Organizator oraz Uczestnik biegu.  

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce podczas indywidualnego 

biegu lub marszu Nordic Walking.  

 

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków.  

 

5. W sprawach nieujętych w regulaminie, ostateczną decyzje podejmuje organizator.  

 

6. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem jest niniejszy 

REGULAMIN, kontakt mailowy kontakt@mkteamevents.pl  oraz Fan Page Organizatora 

www.facebook.com/MKteamevents , a także facebookowe wydarzenie biegu.  
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