
Skórzec, 19 styczeń 2020 

 

6 Siedlecki Marsz Charytatywny NW i Bieg dla Kacpiego Boruty 

Bieg i NW na dystansie ok 5,8 km oraz marsz honorowy ok 2,9 km  

 

 

Regulamin biegu  

(dalej: „Regulamin”)  

 

 

§1  

Cele imprezy  

 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia, 

2. Wsparcie zbiórki funduszy na ratowanie Kacpra Boruty  

3. Integracja lokalnej społeczności.  

§2  

Organizatorzy biegu  

 

1. Organizatorami imprezy są: 

- Stowarzyszenie Działamy Pomagamy Skórzec wpisane do rejestru KRS pod 

nr.0000724034 

-  Luki Team – Łukasz Witczuk 

2.  Współorganizatorzy: 

3.  Impreza zostanie sfinansowana z opłat startowych oraz środków pozyskanych od sponsorów. 

4. Dopuszcza się zainteresowane instytucje i podmioty do współorganizacji biegu. Dane 

współorganizatorów i zakres współpracy zostanie podany do wiadomości publicznej, za 

pośrednictwem stron internetowych.  

5. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu,w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 922 j.t. ze zm.), jest Stowarzyszenie Działamy Pomagamy Skórzec.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w biegu , 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na 

ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z 

organizacją biegu także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym 

do prawidłowej organizacji biegu.  

 

§3  

Termin i miejsce  

 

1. Impreza odbędzie się 8 marca 2020 roku w Siedlcach 

2. Miejsce startu biegu będzie wyznaczone na terenie restauracji „Stanica” nad zalewem w 

Siedlcach 

3.Start  planowany jest na godz. 13:00.  

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, w przypadku gdy taka 

konieczność wyniknie z przyczyn przez niego niezawinionych (w szczególności wszelkich 



przypadków siły wyższej), przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez 

zamieszczenie odpowiedniej informacji na profilu facebook nie później niż 24 godziny przed 

rozpoczęciem Biegu.. W przypadku wskazanym w niniejszym ustępie, każdy Uczestnik, który 

nie będzie zainteresowany udziałem w Biegu w nowym miejscu lub w nowej dacie Biegu, 

powinien poinformować o tej okoliczności Organizatora.  

5. Długość trasy: 

- biegu głównego to ok. 5,8 km – 2 okrążenia zalewu, 

- marszu NW to ok. 5,8 km – 2 okrążenia zalewu, 

- marszu honorowego ok. 2,9 km – 1 okrążenie zalewu, 

Trasa nie posiada atestu PZLA. 

6. Trasa biegu będzie oznakowana.  

7. Wszyscy uczestnicy ustawiają się na starcie razem i startują wspólnie.  

8. Trasa biegu jest wytyczona publicznej ścieżce spacerowej wyłączonej z ruchu kołowego.  

9. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numer startowy, który  

Uczestnik otrzyma od organizatora i  musi przyczepić go z przodu tak aby był dobrze widoczny. 

Brak numeru startowego lub jego ograniczona widoczność skutkuje brakiem możliwości 

klasyfikacji uczestnika.  

10. Linię mety uczestnik musi przekroczyć korzystając z wyznaczonego tunelu mety. Pokonanie 

mety w innym miejscu niż wyznaczone może skutkować brakiem możliwości klasyfikacji 

uczestnika.  

 

§4 

Limit czasu i kontrole  

 

1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 60min, liczony od sygnału startu.  

2. Uczestnicy, którzy nie dotrą do mety w wyznaczonym limicie czasu, zobowiązani są do 

przerwania biegu i zejścia z trasy oraz zgłoszenia tego faktu organizatorowi. Uczestnicy, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą klasyfikowani.  

3. Uczestnicy, którzy pozostaną na trasie po upływie regulaminowego czasu lub uczestnicy 

zdyskwalifikowani, czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących 

przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała i uszczerbku 

na zdrowiu tych uczestników.  

 

§5  

Punkty nawadniania i medyczne  

 

1. Na trasie biegu nie przewiduje się punktów nawadniania ani odżywczych 

2. Organizator nie zapewnia opieki medycznej, ale obsługa biegu zostanie przeszkolona z  

zasad pierwszej pomocy.  

3. W razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych uczestnik jest zobowiązany do zejścia z  

trasy biegu i zgłoszenia się do obsługi biegu.  

 

 

 

 

 



§6  

Uczestnictwo  

 

1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w biegu mają osoby, które najpóźniej w dniu  

08 marca 2020 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.  

2. Prawo startu w biegu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 08 marca 2020 r. ukończą 

12 lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego okazania zgody na 

uczestnictwo w biegu, podpisanej przez opiekuna prawnego opiekuna, jak również pod 

warunkiem spełnienia pozostałych warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

Zgodę, której mowa w zdaniu poprzedzającym, należy okazać w miejscu odbioru pakietów 

startowych (zwanym dalej: „Biurem Zawodów”). Formularz zgody opiekuna dostępny będzie w 

Biurze Zawodów.  

3. Osoby niepełnoletnie, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie mogą rejestrować się 

samodzielnie. 

4. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, o której mowa w ust.2 

powyżej, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uczestnictwo tej osoby w biegu.  

5. Warunkiem udziału w Biegu jest:  

a) dokonanie rejestracji uczestnictwa pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl 

lub  w dniu zawodów w Biurze Zawodów – zapisy w dniu zawodów będą możliwe tylko w 

przypadku nie osiągnięcia limitu uczestników zapisów elektronicznych. Przy rejestracji należy 

podać: Imię i Nazwisko, klub (lub reprezentowaną instytucję), miejscowość oraz datę urodzenia. 

Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, a także zgody na 

zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, 

narodowości, oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie 

drukowanej. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do jego udziału w imprezie. 

b) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, jak również przepisów IAAF  

(International Association of Athletics Federations), oraz przepisów PZLA (Polskiego Związku 

Lekkiej Atletyki), dostępnych na stronie internetowej http://ckspzla.pl/cksdokumenty/index.html, 

w szczególności w kwestii nie stosowania nielegalnych form dopingu 

c) akceptacja udziału w Biegu następuje na własną odpowiedzialność, mając na uwadze 

niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. 

na ryzyku utraty lub pogorszenia zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie 

osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do 

uczestnictwa w Biegu,  

d) złożenie oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Biegu,  

e) wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 

wideo wizerunku uczestnika  

f) poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniu zawodów poprzez okazanie dowodu 

tożsamości  

g) uiszczenie opłaty startowej, najpóźniej w dniu zawodów przed odbiorem pakietu startowego.  

 Wysokość opłat: 

 -zapisy elektroniczne na  Marsz NW i Bieg oraz Marsz Honorowy – 30zł 

 -zapisy w dniu zawodów na  Marsz NW i Bieg oraz Marsz Honorowy – 40zł 

6. Odbieranie pakietów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji uczestników, na  

podstawie:  

http://ckspzla.pl/cksdokumenty/index.html


a) dla uczestników odbierających pakiety startowe samodzielnie  

- okazanego do wglądu, ważnego dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem;  

b) dla uczestników odbierających pakiety startowe przez osobę trzecią  

– przedstawionej pisemnej zgody uczestnika na odebranie numeru startowego lub pakietu 

startowego dla uczestnika przez osobę trzecią, oraz okazanego do wglądu dokumentu 

identyfikacyjnego ze zdjęciem osoby trzeciej, uprawnionej do odbioru ww. pakietu startowego  

7. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie w dniu zawodów ,w biurze zawodów.  

Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres uczestnika.  

8. O dokładnej lokalizacji oraz godzinach funkcjonowania biura zawodów, Organizator  

poinformuje uczestników za pośrednictwem stron internetowych.  

9. Przed oraz po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni. O dokładnej  

lokalizacji szatni Organizator poinformuje uczestników za pośrednictwem stron  

internetowych.  

10. Organizator nie zapewnia depozytu.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione na trasie  

biegu oraz okolicach startu i mety biegu w trakcie trwania biegu i/oraz szatni.  

12. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb  

porządkowych, poleceń personelu i przedstawiciela Organizatora oraz poszanowania  

pozostałych Uczestników biegu w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair- play.  

Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu i ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, 

które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu, nie przestrzegają poleceń osób wskazanych 

w zdaniu poprzedzającym lub zachowują się niezgodnie z  

Regulaminem, przepisami IAAF lub PZLA.  

13. Podczas biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe  

przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w 

całości powoduje dyskwalifikację Uczestnika.  

 

 

§7  

Zgłoszenia  

Zgłoszenia przyjmowane są:  

- do dnia 05.03.2020 r. drogą elektroniczną  

- w dniu zawodów wyłącznie w biurze zawodów w godzinach jego funkcjonowania przez  

wypełnienie formularza zgłoszeniowego.  

2. Organizator ustala limit numerów startowych na 300 (trzysta) sztuk. W przypadku 

zwiększonego zainteresowania biegiem organizator ma możliwość zwiększenia limitu.  

3. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym biegu na stronie 

internetowej lub w Biurze Zawodów 

 

.  

 

 

§8  

Klasyfikacje  

1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników:  

Ze względu na charytatywny charakter imprezy zostaną przeprowadzone wyłącznie klasyfikacje 

OPEN kobiet i mężczyzn dla Marszu NW oraz Biegu. Wyróżnione będą pozycję 1-3 w w/w 



kategoriach. Organizator zastrzega prawo do rozszerzenia zakresu nagradzanych klasyfikacji oraz 

możliwość wprowadzenia klasyfikacji dodatkowych. 

2. Wyróżnieni uczestnicy otrzymają pamiątkowe statuetki lub inną nagrodę. 

3. Każdy uczestnik po przekroczeniu linii mety otrzyma pamiątkowy medal. 

4. Wysokość oraz forma wyróżnień oraz ewentualnych nagród rzeczowych zostanie określona i 

podana przez organizatora za pośrednictwem stron internetowych i jest uzależniona od 

pozyskanych sponsorów i zainteresowania biegiem. 

 

 

 

 

 

§10  

Postanowienia końcowe  

 

1. Organizator nie zapewnia opieki medycznej na trasie i mecie biegu, w czasie jego trwania oraz 

bezpośrednio po jego zakończeniu.  

2. Przebywanie na Trasie Biegu bez ważnego numeru startowego wyklucza z uczestnictwa. 

Osoby bez ważnego numeru startowego nie będą klasyfikowane.  

3. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację 

Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w 

Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.  

4. Protesty dotyczące organizacji lub wyników Biegu, należy kierować do Organizatora Biegu 

(na adres e-mail podany na stronie internetowej lub poprzez wiadomość na profilu fb biegu), w 

nieprzekraczalnym terminie 6 godzin od zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komitet 

Organizacyjny, którego decyzje są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 (trzech) 

dni od dnia wpływu protestu do Organizatora. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów (lub 

upływie 6 godzin w przypadku ich braku) wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi.  

5. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek  

konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.  

6. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na  

pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie 

niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od 

daty ich publikacji na Stronie Internetowej 
 


