
Grand	Prix	Koła	2017		
	
I.	GŁÓWNY	ORGANIZATOR	

1. Miejski	Ośrodek	Sportu	i	Rekreacji	w	Kole,	ul.	Szkolna	2B,	62-600	Koło	
II.	ORGANIZATORZY	

1. Urząd	Miejski	w	Kole,	ul.	Stary	Rynek	1,	62-600	Koło	
2. Stowarzyszenie	Malinowa	Mamba,	ul.	Kolejowa	34/79,	62-600	Koło,	KRS:	0000419926	
3. Geberit	 Produkcja	 Sp.	 z	 o.o.,	 ul.	 Toruńska	 154,	 62-600	 Koło,	 wpisana	 do	 rejestru	

przedsiębiorców	Krajowego	Rejestru	 Sądowego	prowadzonego	przez	 Sąd	Rejonowy	
Poznań	–	Nowe	Miasto	i	Wilda	w	Poznaniu	IX	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	
Sądowego	pod	nr	KRS:	193222,	NIP:	777-275-11-64,	kapitał	zakładowy	100.000.000,00	
zł		

4. Wood-Mizer	 Industries	 Sp.	 z	 o.	 o.,	 Nagórna	 114,	 62-600	 Koło,	 wpisany	 do	 rejestru	
przedsiębiorców	Krajowego	Rejestru	Sądowego	prowadzonego	przez	Sąd	w	Poznaniu	
XXII	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego	pod	nr	KRS	000031050,	NIP:	
666-000-31-37,	kapitał	zakładowy	1.354.393,00	zł	

5. Firma	 Andre	 Abrasive	 Articles	 Spółka	 z	 ograniczoną	 odpowiedzialnością	 Sp.	 K.,	 ul.	
Przemysłowa	 10,	 62-600	 Koło,	 wpisana	 do	 rejestru	 przedsiębiorców	 Krajowego	
Rejestru	Sądowego	prowadzonego	przez	Sąd	Rejonowy	Poznań	–	Nowe	Miasto	i	Wilda	
w	 Poznaniu	 IX	 Wydział	 Gospodarczy	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 pod	 nr	 KRS:	
0000454200,	NIP:	666-211-06-99,	kapitał	zakładowy	20.000,00	zł	

6. MLUKS	Triathlon	Koło,	ul.	Kolejowa	5,	62-600	Koło	
III.	WSPÓŁORGANIZATORZY	

1. 4	 Drużyna	 Starszoharcerska	 przy	 Zespole	 Szkół	 w	 Łubiance,	 Łubianka	 21,	 62-641	
Olszówka	

2. UKS	Maratończyk	Koło,	ul.	Poniatowskiego	22,	62-600	Koło,	
3. PCK	Zarząd	Rejonowy	w	Kole,	ul.	Toruńska	72,	62-600	Koło	
4. Zespół	Szkół	Ekonomiczno	–	Administracyjnych	w	Kole,	ul.	Sienkiewicza	1,	62-600	Koło,	
5. Ochotnicza	Straż	Pożarna	Koło	na	Wartą,	ul.	Dąbska	24,	62-600	Koło,	

IV.PARTNERZY	
Firma	Foxter	Sport,	Portal	E-Koło	
V.	CEL	
1.	Upowszechnienie	biegania	oraz	Nordic	Walking	jako	najprostszej	formy	ruchu.	
2.	 Propagowanie	 aktywności	 fizycznej	 oraz	 zdrowego	 stylu	 życia	 wśród	mieszkańców	 Koła				
oraz	pracowników	lokalnych	firm.	
3.	Umożliwienie	sprawdzenia	swoich	sił	i	możliwości	w	rywalizacji	sportowej.	
VI.	TERMIN,TRASA	I	MIEJSCE	
1.Bieg	i	Nordic	Walking	na	dystansie	5km	
04.03.2017	 r.	 –	 Bieg	 o	 Puchar	 Dyrektora	 Firmy	 Geberit	 Produkcja	 sp.	 z	 o.o.	 start	 z	 Alei	
Freundenreicha,	wał	nadwarciański	oraz	ścieżki	przy	wale.	
	
	
2.Bieg	na	dystansie	10	km	i	Nordic	Walking	na	dystansie	5	km.	
08.04.2017	r.	-	Bieg	o	Puchar	Prezesa	Firmy	Wood-Mizer	start	przy	firmie	Wood-Mizer		
start	 ,	meta	 i	biuro	zawodów	przy	bramie	wjazdowej	na	teren	zakładu	Wood-Mizer	od	str.								
ul.	K.	Lendli	Bieg	20%	bruk-asfalt	70%	droga	szutrowa	10%	dukty	leśne.	
	



3.Bieg	na	dystansie	10	km	(2	pętle	po	5	km)	i	Nordic	Walking	na	dystansie	5	km.	
20.05.2017	 r.	 -	 Bieg	 o	 Puchar	 Malinowej	 Mamby	 	 –	 Start	 Aleja	 Freundenreicha,	 wał	
nadwarciański	oraz	ścieżki	przy	wale.	
	
4.Bieg		i	Nordic	Walking	na	dystansie	5	km	
16.09.2017	 r.	 -	 Bieg	 o	 Puchar	 Prezesa	 Firmy	 Andre	 –	 Start.	 Aleja	 Freundenreicha,	 wał	
nadwarciański	oraz	ścieżki	przy	wale.	
	
Szczegółowe	przebiegi	poszczególnych	tras	zamieszczone	są	na	stronie	biegu.	
	
Każda	edycja	będzie	miała	następującą	formułę:	
8:00	–	otwarcie	Biura	Zawodów	–	rozpoczęcie	wydawania	pakietów	startowych	
10:00	–	zamknięcie	biura	zawodów	
10:15	–	wspólna	rozgrzewka	
10:30	–	START		
10:45	–	przewidywany	pierwszy	zawodnik	na	mecie	przy	biegach	na	5	km	i	11:00	-	przy	biegach	
na	10	km	
Limit	 czasowy	 na	 dystansie	 5	 km	wynosi	 45	minut	 czyli	 ostatni	 zawodnicy	 na	 trasie	mogą	
przebywać	do	godziny	11:15,	natomiast	dla	dystansu	10	km	limit	ten	wynosi	1:30,	zawodnicy	
na	tym	dystansie	mogą	przebywać	do	godziny	12:00.	Po	tych	godzinach	zawodnicy	powinni	
niezwłocznie	opuścić	trasę.	
	
VII.BIURO	ZAWODÓW	
1.	 Biuro	 zawodów	 będzie	 mieściło	 się	 w	 Zespole	 Szkół	 Ekonomiczno-Administracyjnych,	
jedynie	przy	biegu	o	Puchar	Prezesa	Firmy	Wood-Mizer		na	terenie	firmy.	
2.	Biuro	zawodów	będzie	czynne	w	dniu	zawodów	w	godzinach	8:00	–	10:00.	
	
VIII.	POMIAR	CZASU	
1.	Elektroniczny	pomiar	czasu	prowadzony	będzie	przez	firmę	FOXTER	SPORT.	
	
IX.	KLASYFIKACJE	i	KATEGORIE	WIEKOWE	
1.	Dekoracja	zawodników	odbędzie	się	w	finałowym	biegu,	na	którym	zostaną	nagrodzeni	
zawodnicy,	którzy	wezmą	udział	minimum	w	3	biegach		(w	tym	w	finałowym).	
2.	 Klasyfikacja	 generalna	 zostanie	 utworzona	 na	 podstawie	 punktów	 zdobytych																																		
w	3	najlepszych	biegach	danego	zawodnika.	
3.	Klasyfikacja	drużynowa	zostanie	utworzona	na	podstawie	punktów	zdobytych																			we	
wszystkich	 czterech	 biegach.	 Drużyna	może	 składać	 się	 z	 dowolnej	 liczby	 zawodników	 nie	
mniejszej	 jednak	 niż	 8	 osób,	 aby	 dokonać	 klasyfikacji.	 Do	 klasyfikacji	 będą	 brane	 wyniki																	
8	najlepszych	zawodników	danej	drużyny	w	poszczególnych	biegach.		
4.	 Punkty	 przyznawane	 będą	 za	 miejsca	 zajęte	 w	 poszczególnych	 biegach	 wg	 systemu:																			
1	miejsce	–	1	punkt,	2	miejsce	–	2	punkty,….,	100	miejsce	–	100	punktów	
5.	Zwycięzcą	zostaje	osoba,	która	uzbiera	najmniejszą	 liczbę	punktów	uwzględniając	wyniki							
3	najlepszych	startów.	W	przypadku	drużyny	sumowane	będą	czasy	z	wszystkich	edycji.	
6.	W	przypadku	zdobycia	przez	zawodników(	drużyny)	 takiej	samej	 liczby	punktów(czasów)						
o	zajętym	miejscu	decyduje	najlepsze	miejsce	uzyskane		w	biegu	finałowym.	
7.	 W	 klasyfikacji	 generalnej	 po	 wszystkich	 edycjach	 wyróżnione	 będą	 kategorie	 OPEN,	
kategorie	wiekowe,	kategorie	OPEN	nordic	walking	oraz	3	najlepsze	drużyny.	



8.Po	 zakończeniu	 poszczególnych	 edycji	 biegów	 wyróżnione	 będą	 kategorie	 OPEN	 kobiet														
i	mężczyzn,	OPEN	nordic	walking	kobiet	i	mężczyzn	i		3	najlepsze	drużyny.	
8.	Klasyfikacje	i	kategorie	wiekowe	kobiet	(decyduje	rok	urodzenia)	
K	(generalna	kobiet)	
K	16	(16-	29lat)	
K	30	(30-39lat)	
K	40	(40	lat-49)	
K	50	(50	lat	i	więcej)	
K	Nordic	Walking		
9.	Klasyfikacje	i	kategorie	wiekowe	mężczyzn	(decyduje	rok	urodzenia)	
M	(generalna	mężczyzn)	
M	16	(16-29lat)	
M	30	(30-39lat)	
M	40	(40lat-49)	
M	50	(50	lat-59)	
M	60	(60	lat	i	więcej)	
M	Nordic	Walking	
	
X.	NAGRODY	ZA	CYKL	GRAND	PRIX	
1.	Trzech	pierwszych	zawodników	oraz	trzy	pierwsze	zawodniczki	w	kategoriach	generalnych	
otrzymają	pamiątkowe	statuetki	lub	puchary	oraz	nagrody	rzeczowe,	
2.	Trzech	pierwszych	zawodników	oraz	trzy	pierwsze	zawodniczki	w	kategoriach	wiekowych	
otrzymają	pamiątkowe	statuetki	oraz	nagrody	rzeczowe,	
3.	 Nagrody	 nie	 dublują	 się.	 Zawodnicy	 nagrodzeni	 w	 kat.	 OPEN	 nie	 będą	 dekorowani																							
w	kategoriach	wiekowych,	
4.	W	 każdej	 edycji	 biegu	 jak	 i	w	 klasyfikacji	 końcowej	GPK,	 3	 najlepsze	 drużyny	 otrzymują	
puchary.	
5.	Nagrody	indywidualne	zostaną	przyznane	w	każdej	z	czterech	edycji	biegów	składających	
się	 na	 cykl	 Grand	 Prix:	 trzech	 pierwszych	 zawodników	 oraz	 trzy	 pierwsze	 zawodniczki																					
w	kategorii	OPEN.	
	
XI.	WARUNKI	UCZESTNICTWA	
1.	w	zawodach	może	wziąć	udział	każdy	pełnoletni	zawodnik	który:	
●	przedstawi	w	biurze	zawodów	swój	dokument	tożsamości	wraz	ze	zdjęciem,	
●	zgłosi	się	do	biegu	przy	pomocy	formularza	zgłoszeniowego,	
●	wniesie	opłatę	startową,	
●	podpisze	oświadczenie	o	biegu	na	własną	odpowiedzialność	i	oświadczenie	o	braku	
przeciwskazań	zdrowotnych	do	wzięcia	udziału	w	imprezie	biegowej	(	podstawa	
prawna:	Rozporządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	z	dnia	12.09.2001r.	Dz.	U.	Nr	
101	poz.	1095),	
2.	w	biegu	głównym	mogą	wziąć	udział	również	niepełnoletni	zawodnicy	w	wieku	16	–	18	lat	
(którzy	w	dniu	biegu	nie	osiągnęli	jeszcze	pełnoletniości).	Są	oni	zobowiązani	do	posiadania	
pozwolenia	 na	 udział	 w	 zawodach	 od	 rodziców	 lub	 opiekunów	 prawnych,	 z	 ich	 podpisem															
i	 nr	 PESEL.	 Warunkiem	 dopuszczenia	 ich	 do	 startu	 jest	 obecność	 rodzica	 lub	 opiekuna	
prawnego,	który	posiada	przy	sobie	dokument	tożsamości	wraz	ze	zdjęciem	w	celu	weryfikacji	
zawodnika	w	biurze	zawodów.	
3.	limit	uczestników	każdego	biegu	wynosi	200	osób	(	limit	może	ulec	zwiększeniu).	



4.uczestnicy	wyrażają	zgodę	na	przetwarzanie	danych	osobowych	dla	potrzeb	wewnętrznych	
organizatora,	
5.	Uczestnicy	wyrażają	zgodę	na	wykorzystanie	przez	Głównego	Organizatora	oraz	każdego								
z	Organizatorów	ich	wizerunku	-	wyłącznie	w	celu	promocji	cyklu	biegów	i	dokumentowania	
zawodów,	 a	 także	 na	wykorzystanie	 ich	wizerunku	w	 celu	 promocji	 cyklu	 przez	Głównego	
Organizatora	i	każdego	z	Organizatorów,	jak	i	przez	podmioty	współorganizujące	i	partnerów	
oraz	sponsorów	zawodów.	
	
XII.	ZGŁOSZENIA	

1. Zgłoszenia	będą	przyjmowane	jedynie	za	pośrednictwem	strony	internetowej	Foxter	
Sport.	Poniżej	znajduje się link do zapisów na całe Grand Prix: 
http://foxter-sport.pl/grandprix/grand-prix-kola-2017 
  

2.  Linki do poszczególnych edycji: 
http://foxter-sport.pl/bieg-o-puchar-dyrektora-firmy-geberit 
http://foxter-sport.pl/bieg-o-puchar-prezesa-firmy-wood-mizer 
http://foxter-sport.pl/bieg-o-puchar-malinowej-mamby 
http://foxter-sport.pl/bieg-o-puchar-prezesa-firmy-andre 

	Rejestracja	 wraz	 z	 płatnością	 musi	 być	 dokonana	 do	 czwartku	 do	 godziny	 23:59	
poprzedzającego	dany	bieg.	
2.	 Po	 tym	 terminie	 zgłoszeń	można	 będzie	 dokonać	 w	 dniu	 zawodów	w	 biurze	 zawodów	
najpóźniej	do	godziny	10:00.	 	 Jednak	należy	pamiętać,	 że	w	tym	dniu	zapisy	będą	możliwe	
jedynie	do	limitu	miejsc	określonych	przez	organizatora.	
	
XIII.	WPISOWE	
1.	Jednorazowa	opłata	na	każdą	edycję	cyklu	wynosi:	
25,00	zł	–	do	każdego	czwartku	do	godz.	23:59	przed	daną	edycją	biegu.	
35,00	zł	–	w	dniu	zawodów	
2.	Opłata	za	cały	cykl	4	biegów	wynosi:	
80,00	zł	(przelew	musi	być	dokonany	najpóźniej	do	czwartku	godziny	23:59		przed	pierwszą	
edycją),	
3.	Opłata	raz	uiszczona	nie	podlega	zwrotowi.	
4.	Nie	ma	możliwości	przepisania	pakietu	na	innego	zawodnika.	
5.	Główny	Organizator	wystawia	rachunek	wyłącznie	na	żądanie	uczestnika	zawsze	na	koniec	
każdego	miesiąca.	
6.	Dokonując	 zgłoszenia	 na	 zawody	 zawodnik	 oświadcza,	 że	wyraża	 zgodę	 na	wystawienie												
i	 przesłanie	 rachunku	 w	 formie	 elektronicznej	 przez	 Głównego	 Organizatora	 zgodnie																								
z	Rozporządzeniem	
Ministra	Finansów	z	dnia	17	grudnia	2010r.	w	sprawie	przesyłania	faktur	w	formie	
elektronicznej,	zasad	ich	przechowywania	oraz	trybu	udostępniania	organowi	podatkowemu	
lub	organowi	kontroli	skarbowej	(Dz.U.	Nr	249,	poz.	1661).	
	
XIV.	WYNIKI	
1.	Oficjalne	wyniki	będą	zamieszczone	na	stronie	internetowej	zawodów.	Link	poniżej:		

http://foxter-sport.pl/grandprix/grand-prix-kola-2017	

	Każdy	uczestnik	otrzyma	swój	wynik	również	sms-em.	
	



	
XV.	OCHRONA	DANYCH	OSOBOWYCH	
1.	Dane	osobowe	uczestników	cyklu	biegowego	będą	przetwarzane	w	celach	przeprowadzenia	
imprezy,	wyłonienia	zwycięzcy	 i	przyznania,	wydania,	odbioru	 i	 rozliczenia	nagrody.	Główny	
Organizator	może	przetwarzać	dane	osobowe	w	związku	z	organizacją	cyklu	biegów	także	we	
współpracy	 z	 pozostałymi	 organizatorami	 imprezy,	 wyłącznie	 w	 zakresie	 koniecznym	 do	
prawidłowej	jej	organizacji.	
2.	Dane	osobowe	uczestników	cyklu	biegów	będą	wykorzystywane	zgodnie	z	warunkami	
określonymi	 w	 ustawie	 z	 dnia	 29	 sierpnia	 1997	 r.	 o	 ochronie	 danych	 osobowych	 (tekst	
jednolity:	 Dz.	 U.	 z	 2002	 r.,	 Nr	 101	 poz.	 926).	 Administratorem	 danych	 osobowych	 jest	
Organizator.	
3.	 Przetwarzanie	 danych,	 o	 których	 mowa	 w	 ustępie	 1	 niniejszego	 paragrafu	 w	 związku																			
z	 udziałem	w	 cyklu	 biegów	 obejmuje	 także	 publikację	 imienia	 i	 nazwiska	 uczestnika	 wraz															
z	 nazwą	 miejscowości,	 w	 której	 zamieszkuje	 –	 w	 każdy	 sposób,	 w	 jaki	 publikowany																									
lub	rozpowszechniany	będzie	projekt.	
4.	Uczestnik	ma	prawo	wglądu	do	swoich	danych	osobowych	oraz	ich	poprawiania.	
5.	Podanie	danych	osobowych	jest	dobrowolne,	lecz	ich	niepodanie	uniemożliwia	udział				cyklu	
biegów.		
6.	 Wszystkie	 informacje	 dotyczące	 uczestników	 uzyskane	 przez	 organizatorów	 i	 zawarte														
w	formularzu	startowym	zostaną	zapisane	w	sposób	elektroniczny	i	w	każdym	wypadku	będą	
wykorzystywane	zgodnie	z	ustawą	o	ochronie	o	danych	osobowych	z	dnia	29	sierpnia	1997	r,	
(tj.	 Dz.U	 z	 2016	 r.,	 poz.	 922,).	 Żaden	 z	 Organizatorów	 nie	 będzie	 ujawniał	 tych	 informacji	
żadnym	osobom	trzecim.	
	
XVI.	POSTĘPOWANIE	REKLAMACYJNE	
1.	Reklamacje	dotyczące	spraw	związanych	z	cyklem	biegów	należy	składać	na	piśmie	wraz								
z	uzasadnieniem	do	Głównego	Organizatora	(Miejskiego	Ośrodka	Sportu	i	Rekreacji	w	Kole	ul.	
Szkolna	 2B,	 62-600	 Koło)	 w	 terminie	 7	 (siedmiu)	 dni	 od	 daty	 przeprowadzenia	 imprezy	 –	
bezpośrednio	lub	listem	poleconym	(decyduje	data	stempla	pocztowego).	
2.	Reklamacje	przesłane	po	upływie	terminu	określonego	w	ustępie	1	niniejszego	paragrafu	
nie	będą	rozpatrywane.	
3.	 Reklamacje	 dotyczące	 cyklu	 biegów	 rozpatrywane	 będą	w	 terminie	 30	 (trzydziestu)	 dni									
od	dnia	ich	otrzymania.	
4.	Decyzja	w	sprawie	reklamacji	dotyczących	cyklu	biegów	będzie	ostateczna.	
	
XVII.	UWAGI	KOŃCOWE	
1.	Odbiór	pakietów	tylko	i	wyłącznie	w	Biurze	Zawodów	w	godzinach	od	8:00	do	10:00	
2.	W	ramach	pakietu	startowego	zawodnik	otrzyma:	

a)	w	każdej	edycji	biegu:	drożdżówkę,	owoce	i	herbatę	po	starcie	oraz	ewentualne	gadżety	
od	sponsorów	i	partnerów;		
b)	medal	składający	się	z	4	części.	Po	każdej	edycji	każdy	zawodnik	biorący	udział	w	biegu	
otrzymuje	jedną	część	medalu.	Po	ostatnim	biegu	przy	założeniu,	że	zawodnik	wziął	udział				
w	każdej	edycji	biegu	medal	zostanie	skompletowany	tworząc	całość	–	Grand	Prix	Koła.	

3.	 Główny	 Organizator	 posiada	 ubezpieczenie	 OC.	 Ani	 Główny	 Organizator	 ani	 żaden																								
z	 Organizatorów	 nie	 ubezpiecza	 uczestników	 od	 następstw	 nieszczęśliwych	 wypadków,	
pozostawiając	tą	kwestię	w	gestii	uczestników.	
4.	W	czasie	trwania	zawodów	Główny	Organizator	zapewnia	opiekę	medyczną.	



5.	Odbiór	nagród	i	statuetek	może	nastąpić	wyłącznie	podczas	kończącej	zawody	ceremonii	
wręczenia	nagród.	
6.	Sprawy	nie	objęte	regulaminem	rozstrzyga	Główny	Organizator.	
7.	Ostateczna	interpretacja	regulaminu	należy	do	Głównego	Organizatora.	
8.	Uczestnik	startuje	wyłącznie	na	własną	odpowiedzialność	lub	prawnego	opiekuna	i	ponosi	
związane	z	tym	ryzyko.	
Wszyscy	Uczestnicy	przyjmują	do	wiadomości,	 że	udział	w	zawodach	wiąże	się	 z	wysiłkiem	
fizycznym	i	pociąga	za	sobą	naturalne	ryzyko	i	zagrożenie	wypadkami,	możliwości	odniesienia	
obrażeń	ciała	i	urazów	fizycznych	(w	tym	śmierci),	a	także	szkód	i	strat																		o	charakterze	
majątkowym.	
Wypełnienie	 formularza	 rejestracyjnego	 oraz	 dokonanie	 opłaty	 rejestracyjnej	 oznacza,															
że	 zawodnik	 ocenił	 charakter,	 zakres	 i	 stopień	 ryzyka	 wiążącego	 się	 z	 uczestnictwem	 w	
zawodach	 i	 dobrowolnie	 zdecydował	 się	 podjąć	 to	 ryzyko,	 startując	 w	 nich	 na	 własną	
odpowiedzialność	
9.	 W	 przypadku	 zejścia	 z	 trasy	 zawodów	 zawodnik	 zobowiązany	 jest	 do	 niezwłocznego	
poinformowania	 Głównego	 Organizatora	 o	 wycofaniu	 się	 z	 rywalizacji.	 Informację	 zgłosić	
można	sędziom	lub	obsłudze	tras,	a	następnie	obowiązkowo	w	Biurze	Zawodów.	Wymóg	ten	
podyktowany	jest	względami	bezpieczeństwa.	
10.	Decyzje	obsługi	medycznej	co	do	kontynuowania	zawodów	są	ostateczne	i	niezmienne.	
11.	Wszelkie	uwagi	prosimy	zgłaszać	pod	ten	numer	666-223-631	


