
Bieg na piątkę +

 1. Cele imprezy
 a) Cel główny: 

▪ popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej u 
mieszkańców gmin powiatu krakowskiego

 b) Cele szczegółowe:
• zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dążenia do zdrowego trybu życia
• kreowanie pozytywnych wzorców zachowań
• integracja lokalnego środowiska społecznego
• umożliwienie współzawodnictwa sportowego wśród przedstawicieli każdej 

grupy wiekowej
• aktywizacja rodzin do aktywnego spędzania czasu wolnego
• uświetnienie obchodów Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
• wprowadzenie do gminnego kalendarza wydarzeń cyklicznej imprezy biegowej

 2. Organizator 
Stowarzyszenie RUSZ SIĘ!
Kocmyrzów 304, 32-010 Kocmyrzów-Luborzyca
tel. 510-112-113
stowarzyszenieruszsie@gmail.com

 3. Informacje szczegółowe o biegu
 a) Miejsce startu i mety: Centrum Kultury i Promocji, Baranówka 6
 b) Termin: 16.06.2019, g. 10:00 
 c) Dystans: ok. 6km
 d) Kategorie biegowe:

▪ K <18; M <18
▪ K 19-30; M 19-30 
▪ K 31 50; M 31-50
▪ K <51; M <51

 e) Kategorie Nordic Walking:
▪ K open; M open

 4. Terminy zgłoszeń i opłata startowa
 a) Elektroniczna rejestracja zawodników trwa do 5 czerwca i odbywa się za pomocą 

strony internetowej: https://stowarzyszenieruszsie.wordpress.com/bieg-na-piatke/
 b) Opłata startowa wynosi 20zł od osoby startującej, płatna do 7 dni od rejestracji, ale 

nie później niż do 6 czerwca 2019r.
 c) Opłatę startową należy wpłacić na konto: Stowarzyszenie „Rusz Się!” 45 2530 0008 

2062 1046 2564 0001 lub przez szybkie płatności dostępne na stronie 
https://stowarzyszenieruszsie.wordpress.com/bieg-na-piatke/- z dopiskiem: imię i 
nazwisko, rocznik, bieg/marsz, miejscowość. 

 d) W przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych do biegu poprzez elektroniczny 
formularz będzie mniejsza niż 300 osób, możliwe są także zapisy w dniu biegu w 
Biurze Zawodów. Opłata za zgłoszenie w dniu zawodów wynosi 35zł – płatne 
gotówką w biurze zawodów.

 e) Numery startowe oraz chipy do pomiaru czasu będą wydawane dzień przed 
zawodami oraz w dniu zawodów w Biurze Zawodów za okazaniem dowodu 
tożsamości.
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 f) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku kontuzji lub nagłych 
sytuacji losowych dopuszczamy możliwość przeniesienia wpłaty na innego 
zawodnika. W powyższym wypadku prosimy o kontakt przez 
stowarzyszenieruszsie@gmail.com.

 5. Nagrody
 a) Każdy uczestnik biegu otrzyma na mecie medal.
 b) Dodatkowo nagradzane będą 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej kobiet

i mężczyzn - nagrody rzeczowe, statuetki.
 c) Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

 6. RODO
 a) Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe zawodników (imię, nazwisko, 

rok urodzenia, nazwa klubu, miasto, adres e-mailowy oraz numer telefonu). Adres e-
mailowy oraz numer telefonu będą używane do kontaktu z zawodnikiem w związku 
z zawodami oraz przyszłymi planowanymi akcjami. Ponadto po zawodach firma 
obsługująca pomiar czasu przesyłać będzie na podany numer telefonu wiadomość 
SMS z dokładnym wynikiem danego zawodnika. Dane będą wykorzystywane do 
publikacji listy zgłoszonych oraz wyników. Uczestnicy mają wgląd do swoich 
danych osobowych i mogą je edytować w każdym momencie (poprzez formularz lub
poprzez kontakt e-mailowy stowarzyszenieruszsie@gmail.com).Organizator 
udostępnia dane osobowe pomiarowi czasu – firmie Harpersoft IT-Solutions.

 b) Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w zdjęciach, filmach i 
materiałach informacyjno-promocyjnych imprezy. 

 7. Postanowienia końcowe 
 a) Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do 

organizatora. 
 b) Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 
 c) Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, 

centralnie na klatce piersiowej.
 d) Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. 

Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
 e) Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się

na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami.
 f) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które 

mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz 
niniejszego regulaminu.

 g) Organizator zapewnia napoje na trasie oraz posiłek regeneracyjny na mecie.
 h) Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną 

zdyskwalifikowani.
 i) Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie 

stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność 
stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu 
Cywilnego.

 j) Podczas biegu będzie obecny ratownik medyczny.
 k) Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu 

zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej 
lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

 l) Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu 
podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
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 m) Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z 
przyjęciem warunków regulaminu.

 n) Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w 
celu promocji imprezy i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich 
wizerunku w celu promocji biegu przez podmioty współorganizujące, partnerów 
oraz sponsorów zawodów.

 o) Dodatkowe informacje o partnerach, nagrodach i innych sprawach związanych z 
zawodami będą publikowane na stronie internetowej 
https://stowarzyszenieruszsie.wordpress.com/bieg-na-piatke/ oraz profilu: 
https://www.facebook.com/stowarzyszenieruszsie

 p) Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną 
odpowiedzialność.

 q) Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego. 
 r) Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną uprzednio 

powiadomieni, poprzez komunikat na stronie internetowej. 
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