
POKONAJ NAWAŁNICĘ 
 

1. CELE IMPREZY 
 

- Okazanie wdzięczności i szacunku wszystkim którzy pomagali ludziom w usuwaniu skutków 

NAWAŁNICY 11.08.2017 

- Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport. 
- Promowanie okolic Borów Tucholskich, terenów należących do Powiatu Chojnickiego. 
- Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców i letników. 

 
2. TERMIN I MIEJSCE 

 
- Data: 15 sierpień 2019 r. Start biegu godz. 14.00. 

 
- Miejsce: Rytel pow. Chojnicki, Stadion BRDA Rytel koło przystanku PKP. 
 

-  Trasa Biegu:  
-START: STADION BRDA RYTEL---->ULICA OSTROWSKA---->ULICA KSIĘDZA 
KOWALKOWSKIEGO---->ULICA ZAPORA---->KONIGORT---->BIEGI DO ZAPORY(MYLOFU), 
POWRÓT PRZEZ MODRZEJEWO DRUGĄ STRONĄ KANAŁU ----> OSTATNI KILOMETR 
PIEG PRZY TORACH PKP I ULICĄ OSTROWSKĄ DO STADIONU ----> META dystans około 
11km. 
- Trasa Nordic Walking: 
- NW: START BRDA RYTEL---->ULICA OSTROWSKA---->ULICA KSIĘDZA 
KOWALKOWSKIEGO---->ULICA ZAPORA---->KONIGORT→ KIERUNEK MODRZEJEWO ---
->PKP----> STADION dystans około 6 km. 
- Biuro zawodów: Stadion BRDA Rytel , czynne od godz. 12.00. 

- Limit uczestników 300  
bieg 150 osób  
rolki 100 osób  
NW 50 osób 

 
3. ORGANIZATOR 

 
- Sołectwo Rytel 

 
4. ZGŁOSZENIA 

 
- Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej 

www.domtel.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej na konto: 

STOWARZYSZENIE NASZYM DZIECIOM 89-642 RYTEL, ul. Księdza Kowalkowskiego 6 

- nr konta:  30 8147 0002 0008 1953 2000 0010  

W tytule przelewu prosimy wpisać: POKONAJ NAWAŁNICĘ. 
 

- Wysokość wpisowego 40 złotych w przypadku wpłat do 13 sierpnia 2019r.  

 

- Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi. 
 

- W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku 

przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do 

dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim 

dokonywał swojej ostatniej wpłaty 

http://www.domtel.pl/


5. WARUNKI UCZESTNICTWA. 
 

- W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 15 .08. 2019r. ukończą 16 lat (osoby 

niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego 

opiekuna). 

- Zawodnik przed startem musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów, podczas weryfikacji 

zawodnik musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wniesienia opłaty startowej. 

 

- Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu 

koszulki. 

 

- Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń 

organizatorów oraz służb porządkowych. 

- Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do 

udziału w biegu na własną odpowiedzialność. 

 
 
 

6. KLASYFIKACJA. 
 

- Generalna kobiet i mężczyzn bieg NW 
 

- Kategorie wiekowe biegu KiM: 
16-29 lat 
30-39 lat  
40-49 lat 
50-59 lat  
60+ kobiety  
60-69 mężczyźni  
70+ mężczyźni 

 
7. NAGRODY 

Nagrody Open: bieg, NW M i K - puchary za I, II, 

III miejsce. 

 Kat. wiekowe bieg za I, II, III - puchary 
 
Każdy zawodnik otrzyma medal , koszulkę i poczęstunek.



8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

- Szatnia i depozyt odzieży w dniu 15.08.2019r. znajdować się będzie na Stadionie BRDA Rytel. 
 

- Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i skradzione. 
 

- Uczestnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik 

rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze zdrowotnym i majątkowym. 

- Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli 

uznają to za konieczne zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej. 

 
 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpelacji niniejszego regulaminu. 
 
9. POLITYKA PRYWATNOŚCI: 
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 
U. 2016, poz. 922). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże 
stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Uczestnikowi 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i 
złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. 
2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: 
• w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu, 
• w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług 
Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i 
marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia 
Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z 
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 
1204 z późn. zm.). 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie 
wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu oraz marszu NW 
i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia 
techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu 
informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych 
potrzeb administracyjnych i analitycznych. 
5. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart 
kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez 
Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez 
zewnętrzny system płatności internetowej dotpay.pl są szyfrowane. 
6. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zbiór danych osobowych i jego 
przetwarzanie zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
7. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze 
strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie 
internetowej. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Kamil Pasieka 
kamil.pasieka07@wp.pl 


