
Regulamin 

Półmaraton Augustowski 

 
I. ORGANIZATORZY: 
1. Augustowskie Towarzystwo Pływackie, ul. Mazurska 22, 16-300 Augustów, tel. 660564902 

 

II. TERMIN I MIEJSCE: 
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 października 2023 r. w Augustowie. 

2. Start Półmaratonu Augustowskiego nastąpi o godzinie 12:00. Linia startu zostanie 

zamknięta po 5 minutach od strzału startera. 

3. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA 

4. Start i Meta Półmaratonu znajdować się będzie przy ul. Zarzecze. 

5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr i będzie przebiegała 

po dwóch pętlach.  

 

III. LIMIT CZASU: 
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. 

2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą 

już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i 

regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są 

do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

 

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE: 
1. Punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę będą rozmieszczone w 

odstępach co ok. 5 kilometrów. Na trasie znajdować się będą cztery punkty odżywiania. 

 

V. UCZESTNICTWO: 
1. W Półmaratonie Augustowskim prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do 

dnia 15 października 2023 roku ukończą 18 lat. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w Półmaratonie Augustowskim muszą zostać zweryfikowani 

w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących godzinach: 

7 października (sobota) w godzinach 12.00 - 18.00 

8 października (niedziela) w godzinach 8.00 – 11.00  

Adres Biura Zawodów (14 - 15 października):  Amfiteatr  w  Augustowie,  ul.  Zarzecze 30, 

16-300 Augustów  

3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. Pakiet startowy zawiera: numer 

startowy, agrafki, chip do pomiaru czasu oraz koszulkę.  

4. Odbiór pakietu startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenia 

własnoręcznego podpisu na karcie startowej i oświadczeniu o stanie zdrowia. Nie wymaga 

się zaświadczenia lekarskiego. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania 

powodów. 

6. Uczestników półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin. 

 

VI. ZGŁOSZENIA: 
1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetowej www.polmaratonaugustowski.pl  

2. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 10 października 2023 roku.  

3. Dowodem przyjęcia zgłoszenia będzie pojawienie się uczestników na liście startowej 

Półmaratonu po wypełnieniu formularza i dokonaniu opłaty.  

Uwaga – w dniu 15 października 2023 r. nie będą przyjmowane nowe zapisy. 

http://www.polmaratonaugustowski.pl/


4. Osobom, które zgłoszą się po 1 października, organizator nie gwarantuje pełnego 

pakietu startowego!! 
 

VII. KLASYFIKACJE: 
1. Podczas Półmaratonu Augustowskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

 klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet, 

 klasyfikacje wiekowe w kategorii  kobiet i mężczyzn 

18-29                                                                                                                                                                                           55-59                                                

30-39   60-64 

40-49 65-69 

50-54 70 i starsi 

 

Do klasyfikacji kategorii wiekowej liczony jest rok urodzenia. 

2. Dodatkowo prowadzone będą następujące klasyfikacje indywidualne: 

- klasyfikacja zawodników z Powiatu Augustowskiego w kategorii K i M; 

 

VIII. NAGRODY: 
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Półmaraton Augustowski otrzymują na mecie 

pamiątkowe medale oraz posiłek regeneracyjny. 

2. Organizator zapewnia nagrody pieniężne dla 6 pierwszych mężczyzn i 6 pierwszych kobiet 

w kategorii open. 

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, zdobywcy miejsc I - III 

w klasyfikacjach wiekowych otrzymują pamiątkowe statuetki. 

4. Wysokość nagród pieniężnych oraz dodatkowych nagród rzeczowych zostanie podana 

do wiadomości na stronie internetowej imprezy do 24 września 2023 r. 
5. Od nagród rzeczowych, których wartość przekroczy 2000 pln brutto zostanie potrącony 

podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

6. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej wypłacanej w polskiej walucie jest wypełnienie 

i przekazanie do organizatora niezbędnych informacji wymaganych przez Urząd Skarbowy. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w 

wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych 

klasyfikacji. 

 

IX. OPŁATY: 
1. Uczestnik Półmaratonu Augustowskiego ponosi koszty opłaty startowej w następujących 

wysokościach: 

Termin Pakiet startowy 

do dnia 1 października 2023 r. 100 zł 

po 8 października 2023 r. 160 zł 

 

2. W przypadku wniesienia opłaty startowej po 1 października zobowiązane są okazać w biurze 

zawodów dowód wpłaty. 

3. W przypadku wniesienia opłaty w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku 

przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest 

zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie 

z terminem, w jakim dokonywał swojej pierwszej wpłaty. 



4. O terminie wniesienia opłaty decyduje dzień nadania przelewu bankowego. Opłaty wpisowe 

w przypadku problemów technicznych przy płatności online (przelew tradycyjny) należy 

dokonywać przelewem na konto bankowe wykonawcy 

05 1140 2004 0000 3802 7585 3040 

TIME4S Radosław Sekieta, 

93-547 Łódź, ul.Ciasna 4m1 

w tytule „Imię i Nazwisko Półmaraton" 

5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu 

bankowego z winy poczty lub banku. 

6. Z opłaty startowej zwolnieni są: zawodnicy Augustowskiego Towarzystwa Pływackiego, 

osoby które ukończyły 60 lat (rocznik 1963 i starsi). W tym przypadku po dokonaniu 

rejestracji i wybraniu któregokolwiek z terminu i wysokości opłaty należy zamknąć 

przeglądarkę. 

7. O poprawności rejestracji świadczyć będzie obecność na liście startowej dostępnej pod 

linkiem https://time4s.pl/kalendarz. Osoby z nadanym numerem posiadają potwierdzona 

płatność w systemie. Osoby powyżej 60 lat numery będą miały nadawane sukcesywnie. Mail 

o rejestracji bezpłatnej na biuro@time4s.pl przyspieszy nadanie numeru. 

8. Wszelki niejasności dotyczące rejestracji (w tym płatności) oraz wszelkie zmiany dotyczące 

zapisu prosimy zgłaszać mailowo do wykonawcy na adres biuro@time4s.pl. 

 

X. WYŻYWIENIE I INNE ŚWIADCZENIA: 
1. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na 

trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).  

2. Organizator zapewnia obsługę medyczną na czas trwania biegu. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do 

przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w 

całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą 

dyskwalifikacji. 

2. Przebywanie na trasie Półmaratonu Augustowskiego bez ważnego numeru startowego jest 

niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę 

trasy biegu. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na wózkach, 

rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego 

zezwolenia wydanego przez Organizatora.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wyrywkowej kontroli antydopingowej. 

4. Do startu nie będą dopuszczeni zawodnicy, którzy byli karani za stosowanie dopingu. 

5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do dnia 8 października 2023 r. do 

godz. 18.00 na adres mailowy polmaraton.augustowski@op.pl  Protesty będą rozpatrywane 

w ciągu 24 godzin. 

6. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 

najpóźniej w dniu 18 października 2023 r. 

7. Półmaraton Augustowski jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Organizator nie 

zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie 

indywidualne od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), kontuzji lub innego 

nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga 

osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. 

8. Dane osobowe Uczestnika biegu przetwarzane będą w celu uczestnictwa i promocji 

Półmaratonu Augustowskiego zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) 

na: przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu 

email oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej ADO, portalu 

mailto:biuro@time4s.pl
mailto:polmaraton.augustowski@op.pl


społecznościowym Facebook i publikacji w prasie i ich portalach, nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego, 

9. Wprowadza się Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 

RODO, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu. 

10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

organizatorowi Półmaratonu Augustowskiego. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu 

związanych z procesem organizacyjnym Półmaratonu. 

 

 

                       Organizator 

    ATP Augustów 

 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako „ADO”) Pani/Pana/Uczestnika jest 

Augustowskie Towarzystwo Pływackie mieszczący się przy ul.  Mazurskiej 22 

reprezentowane przez Prezesa Bartosza Cichego (dalej jako „ATP Augustów”). Z ADO 

można się skontaktować przez telefon 660 564 902 oraz za pomocą poczty 

elektronicznej: polmaraton.augustowski@op.pl 

2. Został Powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za 

pomocą poczty elektronicznej: polmaraton.augustowski@op.pl  

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa i promocji 

Półmaratonu Augustowskiego oraz Biegu Charytatywnego zgodnie z dobrowolnie 

wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) na: 

a) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru 

telefonu, adresu email oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie 

internetowej ADO, portalu społecznościowym Facebook i publikacji w 

prasie i ich portalach, 

b) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa 

autorskiego, 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje 

Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, 

usunięcia, jeśli przetwarzanie odbywa się za wyrażoną wcześniej zgodą, żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie 

zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnej chwili. 

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają 

Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Odbiorcą danych będzie hosting oficjalnej strony internetowej Półmaratonu 

augustowskiego oraz ATP Augustów, Facebook Inc. ADO nie zamierza przekazywać 

danych osobowych innym podmiotom poza organami upoważnionymi do tego na 

podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, 

której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO.  

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

7. ADO nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z wyjątkiem danych publikowanych na oficjalnym profilu 

społecznościowym administratora - Facebook (USA).  

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie 30 dni od zakończenia 

zawodów lub do wycofania zgody.  

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo 

w biegu nie jest możliwe bez ich podania. 
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