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BIEGU ORAZ MARSZU NORDIC WALKING 

 KOBIET I MĘŻCZYZN 
DYSTANS: 5 KM I 10 KM 

 

 

 

 
 
▪ Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
▪ Edukacja i promocja święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
▪ Poprzez aktywność fizyczną krzewienie współczesnych patriotycznych zachowań i 

postaw wśród wszystkich uczestników,  
▪ Popularyzacja biegów oraz marszu Nordic Walking  jako najzdrowszej formy ruchu, 
▪ Wyłonienie zwycięzców. 

 
 



 
 

 
▪ Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku 
▪ Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kluczbork 
▪ Gmina Kluczbork 

 
Kontakt: 
 
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork 
tel. (+48) 77 418 65 94 
e-mail: osir@kluczbork.pl 
www.osir.kluczbork.pl  

 

 

▪ Bieg oraz marsz Nordic Walking odbędzie się w dniu 1 marca 2020 r. (niedziela). 
▪ Start do biegu oraz marszu Nordic Walking nastąpi o godzinie 13:00. 
▪ Miejsce: Stadion Miejski w Kluczborku na terenie Wojewódzkiego Kampusu Sportowo 

Rekreacyjnego Stobrawa, ul. Sportowa 7.  

 

 
 

 
▪ Zawody zostaną rozegrane w konkurencji biegowej oraz marszu Nordic Walking  
▪ Bieg otwarty dla kobiet i mężczyzn. Dystans: 5 km lub 10 km. 
▪ Marsz Nordic Walking otwarty dla kobiet i mężczyzn: Dystans 5 km. 
▪ Start i Meta: Stadion Miejski w Kluczborku, ul. Sportowa 7. 
▪ Każdy kilometr trasy oznaczony. 
▪ Trasa: nawierzchnia asfalt, drogi szutrowe.  
▪ Mapa trasy biegu i marszu w punkcie XIV.   
▪ Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godz. 

 
 

 
 

 Na wszystkich dystansach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie  dokonywać 
firma Zmierzymyczas.pl za pomocą systemu chipów aktywnych w numerze startowym. 
 Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i marszu Nordic Walking  
oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Niewłaściwe zamocowanie chipa może 
spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. 
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1) Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu imprezy mają ukończone 18 lat i 
nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do biegania oraz podpiszą oświadczenie o 
starcie na własną odpowiedzialność.  

2) Ze względu na specyfikę trasy nie dopuszcza się udział osób na wózkach. 
3) Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 
4) Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem        

(np.: dowód osobisty, paszport, itd.) 
5) Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. 
6) Każdy uczestnik zobowiązany jest przed startem  do zapoznania się z klauzulą 

informacyjną dot. administratora danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych 
osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7) Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
8) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy oraz zobowiązany 

jest do jego przestrzegania.  
9) Limit uczestników biegu na dystansie 5km lub 10km oraz marszu Nordic Walking na 

dystansie 5km  wynosi 200 osób. 
 

 
 

Bieg:  
 
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn na 5 km i 10 km 
 

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn. 
 

Mężczyźni Kobiety 

M20 18 – 29 lat K20 18 – 29 lat 

M30 30 – 39 lat K30 30 – 39 lat 

M40 40 – 49 lat K40 40 – 49 lat 

M50 50 lat i więcej K50 50 lat i więcej 

 
Marsz Nordic Walking:  
 
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn na 5 km 
 
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn. 
 

Mężczyźni Kobiety 

M20 18 – 29 lat K20 18 – 29 lat 

M30 30 – 39 lat K30 30 – 39 lat 

M40 40 – 49 lat K40 40 – 49 lat 

M50 50 lat i więcej K50 50 lat i więcej 

 
 



 
 
1) Impreza ma charakter otwarty. 
2) Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.osir.kluczbork.pl i www.zmierzymyczas.pl oraz w biurze zawodów w dniu imprezy.  
3) Terminy zgłoszeń: zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane do dnia 25 lutego 

2020 r., natomiast pozostałe zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów w dniu 
imprezy od godz. 10.00 do 13.00 do wykorzystania limitu zgłoszeń. 

4) Za zgłoszenie uważa się:  
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej 

przed wyczerpaniem limitu miejsc,  
b) dokonanie opłaty startowej za pomocą płatności elektronicznych na konto bankowe 

podane w panelu zgłoszeń internetowych.  
5) Osoby, które zgłoszą się droga elektroniczną i nie dokonają opłaty startowej w podanym 

terminie zostaną skreślone z listy startowej.  
6) Zgłoszenie udziału w biegu lub marszu Nordic Walking będzie rozumiane, jako 

zapoznanie się zawodników z regulaminem imprezy i zobowiązanie się do jego 
przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów. 

7) Zawodnicy, biorący udział w biegu lub marszu Nordic Walking otwartym kobiet i 
mężczyzn, mogą przystąpić do biegu rodzinnego na dystansie 1963 metry, który 
rozpocznie się o godz. 12.00 lecz otrzymują tylko jeden pakiet startowy i medal.  

 
 

 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork, tel. (+48) 
77 418 65 94, fax 414 21 91, e-mail: osir@kluczbork.pl, www.osir.kluczbork.pl. Czynne od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. 
 
W dniu zawodów: Hala Sportowa - Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego 
Stobrawa, ul. Sportowa 7, 46-200 Kluczbork, tel. (+48) 77 415 10 80. Biuro zawodów, będzie 
czynne w godzinach 10.00 -14.30. 
 
 

 
 

Depozyt będzie znajdował się w Biurze zawodów w Hali Sportowej - Wojewódzkiego 
Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa przy ul. Sportowej 7 i będzie przyjmował 
rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora 
przy weryfikacji) w dniu 1 marca 2020 r. od   godz. 10.00 do 14.30. Wydawanie worków z 
depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru 
startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka 
przez inną osobę.  
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Bieg otwarty kobiet i mężczyzn:  
 
1) Każdy uczestnik, po ukończeniu biegu otrzyma medal. 
2) Zdobywcy miejsc  I - III w klasyfikacji generalnej biegu otwartego kobiet i mężczyzn 

(dystans: 5 km i 10 km)  otrzymują puchar oraz nagrody rzeczowe. 
3) Zdobywcy miejsc  I - III w poszczególnych kategoriach wiekowych  biegu otwartego kobiet 

i mężczyzn otrzymują miodową niespodziankę.  
 
Marsz Nordic Walking kobiet i mężczyzn: 
 
1) Każdy uczestnik, po ukończeniu marszu otrzyma medal. 
2) Zdobywcy miejsc  I - III w klasyfikacji generalnej marszu otwartego kobiet i mężczyzn 

(dystans: 5 km)  otrzymują puchar oraz nagrody rzeczowe. 
3) Zdobywcy miejsc  I - III w poszczególnych kategoriach wiekowych marszu otwartego 

kobiet i mężczyzn (dystans: 5 km)  otrzymują miodową niespodziankę.  
 

 
 
1) Każdy uczestnik biegu i marszu lub marszu Nordic Walking ponosi koszty opłaty startowej 

(wpisowego), które wynosi: 

• 25 zł płatne do 25.02.2020 r., na konto w systemie zapisów elektronicznych, 

• 35 zł płatne po 25.02.2020 r., gotówką w biurze zawodów w dniu imprezy.  
2) Dla posiadaczy karty Kluczbork „dla rodziny +” oraz karty, „Gmina Kluczbork dla Seniora” 

wpisowe wynosi: 

• 10 zł płatne do 25.02.2020 r., na konto w systemie zapisów elektronicznych, 

• 15 zł płatne po 25.02.2020 r., gotówką w biurze zawodów w dniu imprezy. 
3) Osoby, które w dniu biegu i marszu mają ukończone 65 lat i więcej wpisowe wynosi: 

• 10 zł płatne do 25.02.2020 r., na konto w systemie zapisów elektronicznych, 

• 15 zł płatne po 25.02.2020 r., gotówką w biurze zawodów w dniu imprezy. 
 

4) Zasady ogólne dotyczące opłat: 

• Opłaty do dnia 25.02.2020 r., należy kierować na konto bankowe podane w 
systemie zapisów elektronicznych na stronie Zmierzymyczas.pl. Informacja o 
uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 3 dni od 
dnia dokonania wpłaty, 

• W razie problemów lub pytań dotyczących rejestracji oraz opłat w systemie zapisów 
elektronicznych, prosimy o kontakt z firmą Zmierzymyczas.pl, 

• Osoby chcące otrzymać fakturę / rachunek za udział w zawodach  proszone są o 
przekazanie takiej informacji na adres e-mail: osir@kluczbork.pl, 

• Opłata wpłacona na konto bankowe nie podlega zwrotowi w żadnych 
okolicznościach, 

• Zwracamy szczególną uwagę na to, że za zgłoszenie droga elektroniczną do 
zawodów uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty 
startowej do dnia 25.02.2020 r.  W przypadku braku wpłaty osoby, które dokonały 
zgłoszenia drogą elektroniczną zostaną skreślone z listy startowej. Dla uniknięcia 
nieporozumień prosimy o dokonywanie opłat odpowiednio wcześniej i nie zwlekania 
do ostatniego dnia przyjmowania opłat. 
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1) Wyniki dostępne będą po zakończeniu biegu i marszu Nordic Walking w biurze zawodów 

oraz na stronie internetowej www.osir.kluczbork.pl i www.zmierzymyczas.pl.  
2) Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1 – wymagane oświadczenia do podpisu 

przez każdego uczestnika imprezy. 
3) Nad poprawnością strony sportowej będzie czuwał sędzia główny.  
4) Organizator zapewnia opiekę medyczną.  
5) Organizator zapewnia szatnie, przebieralnie, toalety na terenie Wojewódzkiego Kampusu 

Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa - hala sportowa. 
6) Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu lub marszu Nordic 

Walking musi być przypięty z przodu na piersiach. 
7) Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości 

lub w części oraz skracanie trasy. 
8) Na trasie biegu i marszu Nordic Walking mogą przebywać wyłącznie osoby 

zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. 
9) Numer startowy po ukończonym biegu i marszu Nordic Walking należy zwrócić 

organizatorom. 
10) Organizator zapewnia napoje (woda) na mecie. 
11) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
12)  Organizator zapewnia depozyt dla wszystkich uczestników biegu i marszu Nordic 

Walking. 
13) Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione. 
14) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
15) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
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Załącznik nr 1   
 
RODO 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, którego siedzibą mieści się przy ul. Mickiewicza 10, 46-200 
Kluczbork 

 
Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem       
e-mail: osir@kluczbork.pl 
 
2. W jakim celu i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe: 
– udział w biegu i marszu 
– świadczenie usług droga elektroniczną 
– obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do organizatora 
– przygotowanie numerów startowych 
– przygotowanie list startowych oraz opracowanie wyników i klasyfikacji 
– umożliwienie kontaktu z Tobą naszym partnerom  

3. Czy potrzebne nam są Twoje dane? 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w zawodach. Niepodanie danych uniemożliwia 
udział w naszej imprezie. 

4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 
Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie korzystania ze strony zmierzymyczas.pl oraz udziału w 
zawodach. Po zakończeniu tego czasu Twoje dane będą nadal przechowywane w celach 
podatkowych i rachunkowych oraz w celach zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz 
dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych – 
szczególnie te z wyników – mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach archiwalnych i 
statystycznych. 

5. Kto będzie odbiorcą danych osobowych? 
Twoje dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom 
Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania 
danych osobowych. Za zapisy internetowe odpowiada firma ZMIERZYMYCZAS.PL  z siedzibą w 
Opolu. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, płeć, rok 
urodzenia oraz miejscowość zamieszkania) będą ogólnodostępne w tym publikowane na stronie 
internetowej biegu. Wyniki mogą być także publikowane na innych stronach internetowych w tym w 
mediach. 

6. Masz prawo do wniesienia żądania: 
– dostępu do Twoich danych osobowych 
– ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania 
Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. 

7. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść do: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 


