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Regulamin 
XXII I  Ogólnopolski bieg milowego Słupa 

IV Marsz z kijkami 
I. ORGANIZATORZY: 

1. Miasto Konin. 

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie. 

 

II. CELE: 

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia poprzez sport. 

2. Popularyzacja biegania i marszu jako najprostszej formy czynnego wypoczynku.  

3. Propagowanie lokalnych imprez sportowych.  

4. Promocja Miasta Konina.  

 

III. PARTONAT HONOROWY: 

1. Prezydent Miasta Konina.  

 

IV. PARTNERZY: 

1. Marina Gaj 

2. Komenda Miejska Policji w Koninie.  

3. Straż Miejska w Koninie.  

4. Państwowa Straż Pożarna w Koninie.  

5. Ochotnicza Straż Pożarna.  

 

V. TERMIN I MIEJSCE: 

1. Termin: 15 maja 2021 roku (sobota). Początek Biegu Głównego na dystansie ok. 10 km oraz 

Marszu z kijkami na dystansie ok. 5 km o godz. 21:00.  

2. Miejsce: START oraz META znajdują się na ul. Plac Wolności 11. Dotyczy zarówno Biegu 

Głównego, jak i Marszu z kijkami. 
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VI. BIURO ZAWODÓW: 

1. Odbiór pakietów startowych: 

▪ od 4 do 14 maja 2021 roku w godz. 7:30 – 21:00 w obiekcie Rekreacyjno-Sportowym 

„RONDO” przy ul. Aleje 1 Maja 1, 62-510 Konin. 

▪ w dniu biegu tj. 15 maja 2021 roku w godz. 16:30 – 20:30 Biuro zawodów w Centrum 

Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin. 

2. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbędzie się 

za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

3. Więcej informacji: 

▪ pod numerem telefonu (63) 243 00 60 lub +48 693 367 135. 

▪ pod adresem e-mail: sportszkolny@mosirkonin.pl lub sekretariat@mosirkonin.pl. 

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.  

 

VII. DYSTANS, TRASA BIEGU I MARSZU Z KIJKAMI: 

1. Bieg Główny: ok. 10 km. 

2. Marsz z kijkami: ok. 5 km. 

3. Trasa Biegu Głównego:  

START przy ul. Plac Wolności 11 → ul. Zofii Urbanowskiej → ul. Nadrzeczna → Most Unii Europejskiej 

→ ul. Poznańska → Trasa Warszawska → ul. Kolska → ul. Jarosława Dąbrowskiego → ul. Tadeusza 

Kościuszki → ul. Stanisława Staszica → ul. Jana Kilińskiego → ul. Szarych Szeregów → ul. 3 Maja (koło 

Kościoła św. Bartłomieja) → ul. Wiosny Ludów → ul. Plac Wolności 11 (META). 

4. Trasa Marszu z kijkami: 

START przy ul. Plac Wolności 11 → Most Toruński → ul. Wojska Polskiego → Trasa Warszawska  

→ ul. Kolska → ul. Jarosława Dąbrowskiego → ul. Mikołaja Kopernika → ul. Szarych Szeregów  

→ ul. 3 Maja (koło Kościoła św. Bartłomieja) → ul. Wiosny Ludów → ul. Plac Wolności 11 (META). 

5. Trasa Biegu Głównego i Marszu z kijkami oznaczona będzie tablicami informacyjnymi co 1 km. 

6. Trasa Biegu Głównego i Marszu z kijkami odbywała się będzie ulicami wyłączonymi z ruchu 

ulicznego. Cała trasa zabezpieczona będzie przez odpowiednie służby porządkowe.  

 

VIII. LIMITY CZASOWE I POMIAR: 

1. W Biegu Głównym i w Marszu z kijkami obowiązuje limit czasu – maksymalny czas 1 godzina  

30 minut. 

2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu/marszu w swoim limicie czasowym zobowiązani są do 

przerwania biegu/marszu i zejścia z trasy oraz poinformowania o tym Organizatora.  

mailto:sportszkolny@mosirkonin.pl
mailto:sekretariat@mosirkonin.pl


3 

 

3. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru 

czasu. Każdy zawodnik w pakiecie startowym otrzyma numer startowy z wbudowanym chipem.  

4. Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma zewnętrzna – Yo&Go Events.  

5. Każdy uczestnik biegu/marszu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu 

na koszulce w miejscu widocznym umożliwiającym odczyt przez urządzenia pomiarowe.  

6. Po ukończeniu rywalizacji każdy uczestnik, otrzyma wiadomość SMS z każdego punktu 

kontrolnego oraz po dobiegnięciu z wynikiem końcowym i miejscem w kategorii.  

 

IX. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Organizator ustanawia limit startujących: 350.  

2. Warunkiem startu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez zawodnika/zawodniczkę  

i uiszczenie opłaty startowej do 30.04.2021 roku oraz dodatkowo w dniu imprezy. Za termin 

wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.  

3. W biegu i marszu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 15 maja 2021 roku ukończą 18 lat.  

4. Do biegu i marszu przystąpić może każdy chętny, który nie posiada przeciwwskazań lekarskich 

do uprawiania sportu. Uczestnicy zgłaszając się do biegu lub marszu oświadczają, że nie mają 

żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie na takim dystansie. Wszyscy 

zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.  

5. W czasie trwania biegu i marszu uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu 

organizatora.  

6. Ze względu na porę nocną oraz własne bezpieczeństwo uczestnikom zaleca się wyposażenie  

w latarkę czołową.  

7. Zawodnicy zgłaszając się do zawodów akceptują regulamin imprezy.  

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

 

X. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY EDYCJI NOCNEJ XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU MILOWEGO SŁUPA: 

1. 16:30 – 20:30 Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów (Centrum Organizacji 

Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin).  

2. 20:35 Powitanie zawodników, uroczyste otwarcie edycji nocnej XXIII Ogólnopolskiego Biegu 

Milowego Słupa oraz IV Marszu z kijkami.  

3. 20:40 Wspólna rozgrzewka.  

4. 20:55 Ustawienie się wszystkich uczestników na starcie. 

5. 21:00 Start Biegu Głównego na dystansie ok. 10 km oraz Marszu z kijkami na dystansie ok. 5 km.  

6. 22:30 Zakończenie limitu czasowego.  
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7. 23:00 Ceremonia dekoracji zwycięzców edycji nocnej XXIII Ogólnopolskiego Biegu Milowego 

Słupa i IV Marszu z kijkami oraz uroczyste zakończenie imprezy.  

XI. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia do biegu/marszu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy online 

dostępny pod adresem www.mosirkonin.pl w zakładce Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa lub 

pod adresem:  https://dostartu.pl/XXIIIOgólnopolski%20Bieg%20Milowego%20Słupa%20Konin-

v5547. Zgłoszenie może odbyć się poprzez założenie konta na portalu dostartu.pl lub bez 

rejestracji konta.  

2. W dniu zawodów jest możliwość osobistego zgłoszenia się do biegu lub marszu w biurze 

zawodów, przy czym organizator zastrzega sobie, że liczba miejsc będzie ograniczona.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 

wypełnienia się limitu zgłoszeń.  

4. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wniesioną opłatą startową.  

 

XII. KATEGORIE BIEGOWE: 

1. Bieg Główny – OPEN: 

▪ kobiet, 

▪ mężczyzn. 

2. Bieg Główny – kategorie wiekowe – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn (o przynależności do danej 

kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia): 

K20 18-29 lat      M20 18-29 lat 

K30 30-39 lat      M30 30-39 lat 

K40 40-49 lat      M40 40-49 lat 

K50 50-59 lat      M50 50-59 lat 

K60 60 i więcej lat      M60 60 i więcej lat 

3. Najlepsza Koninianka i Koninianin (mieszkanka/mieszkaniec miasta Konin) – decyduje adres 

zameldowania.  

4. Marsz z kijkami – OPEN: 

▪ kobiet, 

▪ mężczyzn.  

5. Najlepsza Koninianka i Koninianin (mieszkanka/mieszkaniec miasta Konin) – decyduje adres 

zameldowania.  

6. Najmłodszy uczestnik (JUNIOR) i Najstarszy uczestnik (SENIOR) – dotyczy całej imprezy.  

http://www.mosirkonin.pl/
https://dostartu.pl/XXIIIOgólnopolski%20Bieg%20Milowego%20Słupa%20Konin-v5547
https://dostartu.pl/XXIIIOgólnopolski%20Bieg%20Milowego%20Słupa%20Konin-v5547
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XIII. OPŁATA STARTOWA: 

1. Wniesienie opłaty startowej daje możliwość uczestnictwa w biegu/marszu oraz otrzymanie 

pakietu startowego zawierającego m. in.: 

▪ numer startowy z chipem, 

▪ okolicznościową koszulkę, 

▪ medal za ukończenie biegu/marszu, 

▪ gadżet/upominek, 

▪ posiłek regeneracyjny, 

▪ wodę, 

2. Opłatę startową należy uiścić poprzez płatność elektroniczną podczas rejestracji (w ciągu 

godziny od otrzymania maila potwierdzającego rejestrację): 

▪ w pierwszym terminie do 31 marca 2021 r. (środa) – 50,00 zł. 

▪ w drugim terminie do 30 kwietnia 2021 r. (piątek) – 60,00 zł.  

▪ w dniu zawodów tj. 15 maja 2021 r. (sobota) – 70,00 zł. (płatność tylko gotówką). 

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  

4. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej  opłaty na innego uczestnika. 

5. W dniu imprezy istnieje możliwość nabycia pakietu startowego tylko w ilości ograniczonej.  

 

XIV. NAGRODY: 

1. Nagrody indywidualne w Biegu Głównym: 

▪ w klasyfikacji generalnej (OPEN) – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn: 

o za miejsca 1 – 3: statuetka, dyplom, nagroda rzeczowa.  

▪ w kategoriach wiekowych – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn: 

o zwycięzcy kategorii: statuetka, dyplom, nagroda rzeczowa.  

▪ w kategorii Najlepsza Koninianka/Koninianin: statuetka, dyplom, nagroda rzeczowa.  

2. Nagrody indywidualne w Marszu z kijkami: 

▪ w klasyfikacji generalnej (OPEN) – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn: 

o za miejsca 1 – 3: statuetka, dyplom, nagroda rzeczowa.  

▪ w kategorii Najlepsza Koninianka/Koninianin: statuetka, dyplom, nagroda rzeczowa.  

3. W kategorii Najmłodszy uczestnik (JUNIOR) i Najstarszy uczestnik (SENIOR) imprezy: statuetka, 

dyplom, nagroda rzeczowa. 
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4. Prawa do przyznanej nagrody nie można przenosić na inne osoby.  

5. Pula nagród może ulec zmianie.  

6. Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej. Zasady 

dublowania nie dotyczą nagród w kategorii Najlepsza Koninianka, Najlepszy Koninianin, 

Najmłodszy uczestnik (JUNIOR), Najstarszy uczestnik (SENIOR).  

 

XV. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE: 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z edycją nocną XXIII Ogólnopolskiego Biegu Milowego 

Słupa oraz IV Marszem z kijkami należy składać wyłącznie pisemnie wraz z uzasadnieniem do 

Organizatora listem poleconym na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie,  

ul. Kurów 1, 62-510 Konin, z dopiskiem „XXIII Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa” w terminie 

max. 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt. XV. 1 nie będą rozpatrywane.  

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 (trzydzieści) dni od dnia jej 

otrzymania.  

4. Decyzja Dyrektora Biegu w sprawie reklamacji dotyczących edycji nocnej XXIII Ogólnopolskiego 

Biegu Milowego Słupa oraz IV Marszu z kijkami jest ostateczna.  

 

XVI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

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

portalu, a następnie zapisu na bieg/marsz jest firma Youngmedia, ul. Baczyńskiego 2, 43-100 

Tychy. Youngmedia udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na 

potrzeby przeprowadzenia biegu/marszu. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu przez Youngmedia oraz 

uczestników, którzy dokonali swojego zgłoszenia bez rejestracji konta jest Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Koninie z siedzibą przy ul. Kurów 1, 62-510 Konin (dalej: MOSiR). 

3. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych pełni wyznaczony inspektor 

ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: 

iod@mosirkonin.pl 

4. Dane osobowe uczestników wydarzenia sportowego przetwarzane są w następujących celach:  

▪ rozpatrzenia zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora), 

▪ realizacji zgłoszenia i umożliwienia uczestnictwa w biegu/marszu na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed 

zawarciem umowy), 

▪ wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad 

działalnością statutową MOSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest 

mailto:iod@mosirkonin.pl
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niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)  

i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami 

dotyczącymi kultury fizycznej, 

▪ obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój 

wizerunek i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów 

publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek, 

▪ rozpatrzeniem reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

przez administratora), 

▪ publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do zadania realizowanego 

w interesie publicznym, jakim w przypadku jest pokazanie transparentności działalności 

MOSiR, popularyzacji sportu jak i samego wydarzenia),  

▪ publikacje wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (zgoda osoby, której dane 

dotyczą). 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na 

podstawie przepisów prawa, zaufanym dostawcom rozwiązań technologicznych (hosting poczty, 

płatności online, dostawcy usług IT wspomagających zarządzanie niniejszym wydarzeniem 

sportowym), firmie wykonującej usługę pomiaru czasu, relacji video, dostawcom usług 

pocztowych, prawnych.  

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres: 

▪ w celu rozpatrzenia zgłoszenia – do czasu zakończenia rozpatrywania zgłoszenia,  

▪ w celu realizacji zgłoszenia i umożliwienia uczestnictwa w biegu/marszu – do momentu 

zakończenia biegu/marszu, 

▪ w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych – 5 pełnych lat od 

momentu zakończenia biegu/marszu, 

▪ w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń – 6 lat od zakończenia 

biegu/marszu, 

▪ w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków – 30 dni od złożenia reklamacji, skargi, 

wniosku, 

▪ w celu publikacji wizerunku – do czasu wycofania zgody jednakże nie dłużej niż przez okres  

3 lat od zakończenia biegu/marszu, nawet jeśli zgoda nie zostanie wycofana, 

▪ w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników –  

18 miesięcy od zakończenia biegu/marszu. 

7. Każdy uczestnik biegu/marszu posiada następujące prawa wynikające z RODO*: 

▪ prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
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▪ prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

▪ prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

▪ prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych 

przetwarzanych wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*), 

▪ prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b RODO*), 

▪ prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (danych 

przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO*), 

▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu umożliwienia MOSiR 

rozpatrzenia oraz dalszej realizacji zgłoszenia. W przypadku niepodania danych osobowych nie 

będzie możliwe wykonanie powyższych celów. Podanie danych osobowych na podstawie zgody 

pozostaje bez wpływu na pozostałe cele, w tym możliwość uczestniczenia w przedmiotowych 

zawodach sportowych.  

9. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji,  

w tym profilowaniem.  

 

XVII. SPOSÓB PUBLIKACJI INFORMACJI O WYNIKACH ZAWODÓW ORAZ LISTACH STARTOWYCH 

UCZESTNIKÓW: 

1. W celu ułatwienia dostępu do informacji dla osób zainteresowanych wydarzeniem,  

promocji wydarzenia, popularyzacji kultury fizycznej, jak i zapewnienia transparentności 

działalności, MOSiR będzie publikował informacje o uczestnikach wydarzenia  

na stronie internetowej www.mosirkonin.pl, profilu FB www.facebook.com/mosirkonin  

oraz na stronie internetowej firmy mierzącej czas: 

https://dostartu.pl/XXIIIOgólnopolski%20Bieg%20Milowego%20Słupa%20Konin-v5547.  

2. Organizator będzie publikował powyższe informacje w terminie określonym niniejszym 

regulaminem zaś sam zakres publikowanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, 

numer startowy, zadeklarowaną miejscowość, z której pochodzi uczestnik, nazwa klubu, który 

reprezentuje uczestnik zawodów, osiągnięty wynik sportowy. 

3. Jeżeli uczestnik zawodów będzie chciał wnieść zastrzeżenia co do publikacji jego danych 

osobowych, w tym żądać realizacji swoich praw wynikających z RODO*, proszony jest o kontakt 

z Organizatorem zawodów czyli Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1, 

62-510 Konin.  

XVIII. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU ZAWODÓW: 

1. MOSiR w celu promocji samego wydarzenia, promocji kultury fizycznej i sportu, jak  

i informowaniu o przebiegu samego wydarzenia oraz w celu pokazania transparentności 

swojego działania będzie wykonywał zdjęcia, nagrania głosowe i video z przebiegu zawodów.  

http://www.mosirkonin.pl/
http://www.facebook.com/mosirkonin
https://dostartu.pl/XXIIIOgólnopolski%20Bieg%20Milowego%20Słupa%20Konin-v5547
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2. Zdjęcia oraz nagrania, o których mowa w pkt. 1 będą publikowane na stronie internetowej 

www.mosirkonin.pl, na profilu FB www.facebook.com/mosirkonin oraz na telebimie podczas 

zawodów.  

3. MOSiR będzie dochowywał możliwie najlepszej staranności w pozyskiwaniu zgody na publikację 

wizerunku utrwalonego na przedmiotowych zdjęciach lub nagraniach video, jednakże od osób, 

od których zgody nie będzie w stanie uzyskać poprzez np. brak możliwości identyfikacji osoby  

w momencie zbierania zgody, MOSiR będzie stosował zapisy art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  

2 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wszystkich uczestników edycji nocnej XXIII Ogólnopolskiego Biegu Milowego Słupa i IV Marszu  

z kijkami obowiązuje niniejszy regulamin.  

2. Kontakt do organizatora: sportszkolny@mosirkonin.pl, sekretariat@mosirkonin.pl. 

3. Każdy uczestnik biegu lub marszu zobowiązany jest do zapoznania się z mapą przebiegu trasy. 

4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu/marszu. 

5. Organizator zapewnia uczestnikom toalety oraz depozyt znajdujący się w Biurze zawodów.  

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zagubione w trakcie imprezy.  

7. Sprawy sporne lub nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator poprzez Dyrektora 

Biegu.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny lub przerwania 

jej w razie złych warunków atmosferycznych. 

9. Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, partnerzy oraz sponsorzy. 

10. Koszty osobowe pokrywają jednostki delegujące lub uczestnicy we własnym zakresie.  

11. Organizator zastrzega sobie wyłączność zmian i interpretacji niniejszego regulaminu. 

12. Wyniki zawodów umieszczone zostaną na stronie:  

▪ www.mosirkonin.pl 

▪ www.facebook.com/mosirkonin 

▪ www.dostartu.pl. 

http://www.mosirkonin.pl/
http://www.facebook.com/mosirkonin
mailto:sportszkolny@mosirkonin.pl
mailto:sekretariat@mosirkonin.pl
http://www.mosirkonin.pl/
http://www.facebook.com/mosirkonin
http://www.dostartu.pl/

