
Regulamin imprezy 
„Startuj w Przedbiegach” 

 
 

1. Cele imprezy 
a) popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu, 
b) promocja terenów gminy Władysławowo jako doskonałego miejsca do uprawiania aktywnego 
wypoczynku. 
 
2. Organizatorzy 
Organizatorem imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie. Kontakt: Janusz 
Nowicki tel. 58 674-54-45 (pon.-pt. 8:00-15:00), e-mail j.nowicki@wladyslawowo.pl 
 
3. Termin i miejsce 
a) termin: 14 września 2019 r. (sobota), 
- godz. 10:00 bieg na 750 m, 
- godz. 10:20 bieg na 2,5 km, 
- godz. 10:45 bieg i marsz NW na 5 km, 
b) miejsce: start i meta na wejściu na plażę Chałupy 6 (na wysokości kempingu Małe Morze we 
Władysławowie), 
c) wręczenie medali i losowanie nagród nastąpi po przybyciu na metę wszystkich zawodników, nie 
później jednak niż o godz. 11:30, 
d) impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
 
4. Dystanse, trasa, kategorie 
a) dystanse: 
- bieg na 750 m dla urodzonych w rocznikach 2009, 2010, 2011 i 2012, 
- bieg na 2,5 km dla urodzonych w rocznikach 2005, 2006, 2007 i 2008, 
- bieg i marsz NW na 5 km dla urodzonych w roczniku 2004 i starszych. 
b) trasy: 
- biegi i marsz poprowadzone zostaną ścieżkami leśnymi, 
c) kategorie wiekowe: 
- 750 m – dziewczęta i chłopcy, tj. rocznik 2009, rocznik 2010…, 
- 2,5 km – dziewczęta i chłopcy, tj. rocznik 2005, rocznik 2006…, 
- 5 km - kobiety: K15, K20, K30, K40, K50, K60+ 
- 5 km - mężczyźni: M15, M20, M30, M40, M50, M60, M70+ 
- marsz nordic walking - kobiety: K15, K20, K30, K40, K50, K60+ 
- marsz nordic walking - mężczyźni: M15, M20, M30, M40, M50, M60, M70+ 
 
5. Warunki uczestnictwa 
a) zapisy wyłącznie poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl, 
b) prawo uczestnictwa posiadają osoby, które okażą podczas weryfikacji dokument ze zdjęciem 
potwierdzający tożsamość. Niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 
prawnych na udział w imprezie (druki odręcznie wypisane lub dostępne do wypełnienia u 
organizatora przed startem), 
c) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dotyczących 
bezpieczeństwa. 
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6. Warunki finansowe i zgłoszenia 
a) uczestnicy startują na własny koszt, 
b) koszty organizacyjne pokrywa Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie oraz sponsorzy, 
c) brak opłaty startowej. 
 
7. Biuro Zawodów 
Biuro Zawodów czynne będzie w dniu startu, 14 września 2019 r. (sobota) w godz. 9:10 – 9:45 na 
parkingu kempingu Małe Morze. UWAGA! Nie będzie możliwości dopisania się uczestników w 
Biurze Zawodów. 
 
8. Nagrody 
Medale dla zwycięzców (tylko pierwszych zawodników) poszczególnych kategorii wiekowych w 
biegach i marszu NW. 
Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg/marsz rozlosowane zostaną drobne nagrody 
rzeczowe. 
 
9. Przetwarzanie danych osobowych 
Z związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) informujemy, że: 
a) administratorem danych osobowych zawodników jest Ośrodek Sportu i Rekreacji we 
Władysławowie, 
b) przetwarzane będą dane: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, data urodzenia, płeć, utrwalony 
wizerunek (zdjęcia i nagrania z imprezy), 
c) zawodnikom przysługują prawa do uzyskania informacji odnośnie sposobu przetwarzania 
danych, ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu czy ich usunięcia, 
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania uczestnictwo w 
imprezie nie będzie możliwe, chociażby z powodu braku możliwości weryfikacji tożsamości. 
 
10. Sprawy organizacyjne 
- zabrania się poruszania na rolkach, deskorolkach, rowerach i innych urządzeniach mechanicznych 
oraz ze zwierzętami, 
- niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek kijków (nie dotyczy uczestników marszu nordic 
walking), 
- pomiar czasu będzie odbywał się ręcznie, 
- Organizator zapewnia na mecie ciepły poczęstunek, 
- uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w 
związku z biegiem/marszem z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub 
innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami, 
- impreza ubezpieczona jest na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek 
kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie 
imprezy wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika, 
- wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne, 
- interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, 
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Wersja ostateczna dostępna będzie 
w Biurze Zawodów. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie, 28 maja 2019 r. 


