
 
 

 

 

 

 

Regulamin  

 

Jantarowy Przełaj 2021 
 
 

Uwaga: ze względu na niepewną sytuację i zmieniające się obostrzenia - formuła Jantarowego Przełaju w 2021 
roku będzie wyglądała następująco: 

• trasa dla wszystkich dystansów otwarta będzie w godzinach 10:00-16:00, 

• w tym czasie każdy z uczestników może wystartować i pokonać wybrany dystans, 

• każdy uczestnik po przekroczeniu linii mety otrzyma sms-a z wynikiem, 

• zestawienie aktualnych wyników dostępne będzie po godzinie 16:00 na stronie elektronicznezapisy.pl 

• statuetkę za zajęte miejsce w kategorii wyślemy kurierem Inpost (paczkomat) po imprezie 

 

1. Organizator  

• Gmina Stegna, 

• The North Event. 

 

2. Data i miejsce imprezy  

30.05.2021 – Jantar gmina Stegna, wejście na plażę nr 79. 

 

3. Cel imprezy  
• popularyzacja biegów i nordic walking, 

• promocja aktywności na świeżym powietrzu, 
• promocja Gminy Stegna i lokalnych terenów, 

• propagowanie prozdrowotnego biegania i chodzenia przełajowego. 
 

4. Uczestnictwo  
a. w imprezie mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu 

wytrzymałościowego, 
b. w imprezie można wystartować tylko na jednym dystansie, w kategorii zgodnej z rokiem urodzenia 

zawodnika,  
c. każdy uczestnik musi posiadać ze sobą dokument (zdjęcie dokumentu) informujący o roku urodzenia – 

celem weryfikacji kategorii w biurze zawodów – brak dokumentu uniemożliwia udział,  
d. wymagane jest, aby zawodnicy do 13 roku życia pojawili się na zawodach z rodzicem bądź opiekunem 

prawnym,  
e. niepełnoletni zawodnicy powyżej 13 roku życia, którzy nie mogą pojawić się z opiekunem, powinni 

dostarczyć do biura zawodów kartę zgłoszeniową podpisaną przez rodzica bądź opiekuna prawnego, 
f. warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w biurze zawodów zgodnie z 

regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z wytyczoną trasą i kategorią.  
 

 



 
 

 

 

5. Program minutowy  
 
8:00 – otwarcie biura imprezy 
9:00 – otwarcie linii startu 
14:00 – zamknięcie linii startu dla dystansu 21 km 
15:30 – zamknięcie linii startu dla dystansu 10 km 
16:00 – zamknięcie linii startu dla 3 i 5 km 
17:00 – zamknięcie trasy 
 

6. Kategorie wiekowe: 
 

21 km bieg 10 km bieg 5 km bieg 3 km rekreacja 

k m k m k m brak kategorii 

OPEN OPEN OPEN OPEN 16-39 16-39   

16-39 16-39 16-39 16-39 40-59 40-59   

40-49 40-49 40-49 40-49 60+ 60+   

50-59 50-59 50-59 50-59       

60-69 60-69 60-69 60-69       

70+ 70+ 70+ 70+       

 

21 km nordic walking 10 km nordic walking 5 km nordic walking 

k m k m k m 

OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN 

16-39 16-39 16-39 16-39 do 9 do 9 

40-49 40-49 40-49 40-49 10-12 lat 10-12 lat 

50-59 50-59 50-59 50-59 13 - 15 lat 13 - 15 lat 

60-69 60-69 60-69 60-69 16-29 lat 16-29 lat 

70+ 70+ 70+ 70+ 30-39 lat 30-39 lat 

        40-49 lat 40-49 lat 

        50-59 lat 50-59 lat 

        60-69 lat 60-69 lat 

        70 + 70 + 

 
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje ROK URODZENIA.  

 

7. Nagrody  
a. każdy pełnoprawny uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal,  

b. pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają kurierem Inpost -  statuetki. 

 

8.Rejestracja i opłaty 
a. Na imprezę obowiązują zapisy elektroniczne: https://elektronicznezapisy.pl/event/5400/strona.html 
b. Opłaty startowe wąchają się od 12 do 60 zł w zależności od czasu rejestracji. Szczegółowa tabela 

znajduje się na stronie zapisów. 
c. Z opłaty startowej zwolnieni są mieszkańcy Gminy Stegna. 

https://elektronicznezapisy.pl/event/5400/strona.html
https://elektronicznezapisy.pl/event/5400/strona.html


 
 

 

 

 

9. Wyniki 
a. Klasyfikacja zawodników prowadzona jest według poszczególnych czasów netto.  
b. Klasyfikacja prowadzona jest z podziałem na kategorie wiekowe. 
c. Klasyfikacji nie podlega start rekreacyjny na 3 km. 
d. Wyniki opublikowane zostaną bezpośrednio po imprezie na stronie zapisów elektronicznych. 
e. Wszelkie błędy zawodnika spowodowane niepoprawnym wypełnieniem formularza, zawodnik może 

zgłaszać do 24 h od umieszczenia wyników na stronie. 
f. Uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani lub otrzymać kary minutowe – w szczególności w 

kategoriach nordic walking. 

 

10. Bezpieczeństwo 

• Nad bezpieczeństwem zawodników czuwa służba medyczna i wykwalifikowana służba techniczna. 

• Organizator zapewnia bezpieczeństwo na trasie i zamknięcie ruchu kołowego na odcinku zawodów. 

• Na polecenie służb medycznych zawodnik musi niezwłocznie zejść z trasy. 

 

11. Ochrona danych osobowych  

a. Administratorem danych osobowych uczestników jest Krzysztof Walczak The North Event wpisany do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i 

Finansów, NIP 9581469044, REGON 220782162, ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 7B/6, 81-185 

Gdynia, szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności serwisu 

elektronicznezapisy.pl: 

https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.pdf  

b. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla 

organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy. 

c. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja 

umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 6 ust. 

1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

d. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) 

usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie 

danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie. 

e. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 

lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w niniejszej imprezie. 

 

12. Postanowienia końcowe 

• Organizator i Współorganizatorzy Wydarzenia zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia (np. 

z uwagi na warunki atmosferyczne). 

https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.pdf


 
 

 

 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez 

uczestników. 

• W depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych. 

• Uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW we własnym zakresie. 

• Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga 

za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. 

• Uczestnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin, rozważył i ocenił 

charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się 

podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

• Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów niebezpiecznych dla innych uczestników, środków 

odurzających, dopingujących, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

Uczestnikom imprezy zabrania się posiadania oraz używania wspomnianych wcześniej środków i substancji 

zarówno przed, jak i w trakcie startu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do 

udziału w biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek wymienionych 

wyżej substancji i napojów.  

• Długość trasy mierzona jest za pomocą nadajnika GPS, możliwe są drobne błędy w pomiarze. 

• Ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego. 

• Ewentualne protesty do wyników można zgłaszać maksymalnie do 7 dni od publikacji ich na stronie 

elektronicznezapisy.pl. 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach nie ujętych w regulaminie 

rozstrzyga organizator. 

 

13. Kontakt 

e-mail: imprezy@grupatne.pl 

pytania w sprawie imprezy (pn.-pt. w godz. 9-16): 

Biuro The North Event – (58) 688 88 51  

 

mailto:imprezy@grupatne.pl

