
Regulamin 
Virtual Run on the Beach 

 
 

1. Cele zawodów 
a) umożliwienie biegaczom i kijkarzom rywalizacji w okresie pandemii - rekompensata za trzy 
imprezy odwołane na terenie gminy Władysławowo (Sportowy Dzień Jedności Kaszubów, Biegi po 
Schodach, Bieg i Marsz Północy), 
b) popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu, 
c) promocja terenów gminy Władysławowo jako doskonałego miejsca do uprawiania aktywnego 
wypoczynku. 
 
2. Organizator 
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie 
Kontakt: tel. 537-247-994 (pon.-pt. 8:00-15:00), e-mail: sport@wladyslawowo.pl 
 
3. Termin i miejsce imprezy 
a) termin dowolny w zakresie: 6-14 czerwca 2020 r., 
b) start i meta: Władysławowo, al. Żeromskiego (w okolicach wylotu ul. Drogowców). 
 
4. Dystans, limit startujących 
a) dystans biegu i marszu NW: 10 km, 
b) limit ilości startujących: 150. 
 
5. Warunki uczestnictwa 
a) prawo uczestnictwa posiadają osoby, które 6 czerwca 2020 r. będą miały ukończone 14 lat 
(urodzone przed 6.06.2006 r.), 
b) uczestnik musi posiadać aplikację na urządzenie mobilne umożliwiające zapis daty, przebytej 
trasy, jej długości i czasu pokonania. Dane te należy przesłać Organizatorowi pocztą elektroniczną 
najpóźniej 15 czerwca 2020 r., 
c) wraz z danymi podanymi w punkcie 5b, uczestnik musi przesłać jak najciekawszą fotografię z 
trasy imprezy (warunek: na fotografii musi być widoczny dany uczestnik) oraz adres 
korespondencyjny do przesłania medalu. 
 
6. Warunki finansowe i zgłoszenia 
a) uczestnicy startują na własny koszt, 
b) koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy oraz uczestnicy, 
c) zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.elektronicznezapisy.pl do godz. 10:00 dnia 4 czerwca 
2020 r. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z przelaniem opłaty 
startowej w wysokości 20 zł. 
d) opłata startowa nie podlega zwrotowi; opłata startowa dokonana z błędami, bez 
wystarczających danych umożliwiających identyfikację uczestnika lub w niepełnej wysokości nie 
będzie honorowana, 
e) prawidłowo wniesiona opłata może zostać scedowana na innego zawodnika do 3 czerwca 2020 r. 
włącznie. Warunkiem jest poinformowanie o tym fakcie Organizatora pocztą elektroniczną (ważna 
data wysłania) i podanie wszystkich potrzebnych danych zawodnika, na którego scedowano opłatę, 
f) w razie osiągnięcia limitu 150. startujących osób (z pokrytą opłatą startową), Organizator zamyka 
listę zgłoszeniową. 
 

mailto:j.nowicki@wladyslawowo.pl
http://www.elektronicznezapisy.pl/


7. Nagrody 
a) pamiątkowe medale z odwołanego Sportowego Dnia Jedności Kaszubów - dla wszystkich, którzy 
przepisowo ukończą trasę imprezy (weryfikacja na podstawie przesłanych plików z przebytą trasą), 
b) upominki dla trzech uczestników, których fotografie z trasy otrzymają największą ilość polubień. 
Galeria fotografii w serwisie Facebook dostępna będzie od 16 czerwca 2020 r., a czas na 
głosowanie będzie do godz. 10:00 22 czerwca 2020 r. 
 
8. Trasa 
Start nastąpi na chodniku przy al. Żeromskiego we Władysławowie, niedaleko wylotu z ul. 
Drogowców (ok. 250 m od przystanku PKS Cetniewo w stronę Chłapowa) pomiędzy znakami nakazu 
(niebieskie) rozdzielającymi ścieżkę rowerową od chodnika dla pieszych. Linię startu stanowi 
przestrzeń między tymi znakami. 

 
Trasa prowadzić będzie chodnikiem w stronę Chłapowa do schodów za pierwszym parkingiem (po 
prawej stronie). Schodami należy podążyć w dół do wejścia na plażę nr 12. Następnie skręcamy w 
lewo i plażą docieramy do wejścia nr 14, gdzie schodami dostajemy się na klif. Następnie skręcamy 
w prawą stronę i podążamy chodnikiem w kierunku Rozewia. Po minięciu Chłapowa, następnie 
jednostek wojskowych (po prawej stronie) docieramy do Rozewia. Po lewej stronie widoczne będą 
ogródki działkowe, które mijamy podążając cały czas chodnikiem przy Drodze Wojewódzkiej nr 215. 
Sto metrów za ogródkami po prawej stronie pojawi się kładka/zejście na plażę oznaczone 
tabliczkami zawieszonymi na słupku z napisami „Plaża” i „Łebski Żleb”. Tamtędy udajemy się w dół 
na plażę, gdzie skręcamy w prawo i podążamy aż do wejścia na plażę nr 16 (uwaga – tablica z 
numerem pojawi się w ostatnim momencie, zasłonięta jest drzewami). Schodami tego wejścia 
udajemy się do góry na klif. Następnie wąskim chodnikiem dotrzemy do drogi, gdzie skręcamy w 
lewo. Chodnikiem udajemy się do mety, czyli na miejsce startu. 
 
9. Pozostałe sprawy organizacyjne 

- uczestnicy biorą udział w imprezie wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, 
- osoby niepełnoletnie powinny brać udział w imprezie pod opieką osób dorosłych, 
- ubezpieczenie na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia wymaga 
indywidualnego wykupienia polisy przez uczestnika, 
- Organizator nie zapewnia zabezpieczenia medycznego, 
- uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w 



związku z imprezą 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, 
- uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 
Organizatora, a także wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 
informacyjnych i reklamowych imprezy, 
- Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), 
- wszelkie kwestie sporne dotyczące imprezy rozstrzyga Organizator, a jego decyzje są ostateczne i 
niepodważalne. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora, 
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, 
- impreza odbywa się w ramach Ligi Sportowej Gminy Władysławowo - 5 punktów za udział. 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie, 18 maja 2020 r. 


