
 

Regulamin biegu 21/03/2020 
 

Cel imprezy:  
 
❏ Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 
❏ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.  
❏ Promocja rekreacyjnych walorów gminy Staszów.  
❏ Promocja zdrowego stylu życia. 

 
 

Organizator:  
Fundacja "PasjoDzielnia" Wiązownica-Kolonia 71, 28-200 Staszów. 
 

Dystans: 
6 km. 
 

Formuła biegu:  
Bieg towarzyski z elementem współzawodnictwa. Organizator nie zapewnia elektronicznego pomiaru          
czasu. Klasyfikacja zawodników i zawodniczek odbędzie się na podstawie kolejności pojawienia się            
na mecie. Cała impreza zakończona będzie ogniskiem i innymi atrakcjami na terenie sołectwa             
Wiązownica-Kolonia.  

 
Trasa biegu:  

Trasa będzie prowadziła w większości przez teren wsi Wiązownicy-Kolonii (biuro zawodów oraz start/             
meta spod starej szkoły, po drodze mijamy mural, wąwóz, stara kopalnia torfu, Pałac Dzięki, kościół)               
oraz przez fragment wsi Bukowa. Wyznaczony odcinek biegowy wiódł będzie częściowo po drogach             
asfaltowych (ok 4 km) i gruntowych (ok 2 km). Poglądowa mapa trasy dostępna pod adresem:               
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/photos/a.127021838667006/183909192978270/?type=3&th
eater . 
 

Termin biegu: 
❏ sobota 21.03.2020 r. 
❏ start biegu godzina 13.00, 
❏ odbiór pakietów startowych w biurze zawodów od godziny 12.00. 

 
 

 

https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/photos/a.127021838667006/183909192978270/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PasjoDzielnia/photos/a.127021838667006/183909192978270/?type=3&theater


 
Zgłoszenia i informacje: 

W zawodach mogą brać udział osoby, które: 
❏ ukończyły 18 lat i przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia ( druk             

do odebrania w dniu zawodów w biurze zawodów) 
❏ okażą dowód osobisty w biurze zawodów, 
❏ dokonają zgłoszenia do dnia 10.03.2020 przez formularz       

https://forms.gle/HhYrq6bWPdm7q37s7 ) oraz uiszczą wpisowe (opłatę startową) w wysokości         
30 zł. Opłata startowa pokrywa koszty uczestnictwa zawodnika w biegu. 

 
Przy zgłoszeniu należy podać: 

❏ imię, nazwisko, 
❏ miejsce zamieszkania 
❏ wiek 
❏ adres email 
❏ numer telefonu  
❏ rozmiar koszulki 
❏ informacje o preferowanym posiłku regeneracyjnym ( mięsny/wegetariański) 

 
Limit startujących wynosi 50 osób. 
Decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenie + wniesienie opłaty). Ostateczny termin zgłoszeń          
internetowych – 10.03.2020 r.  godz. 23.59. 
Jeśli nie zostanie wyczerpany limit miejsc istnieje możliwość zapisania się w biurze zawodów. 
Dodatkowe informacje: e-mail: pasjodzielnia@gmail.com, tel. +48 505 29 89 43 
 

Klasyfikacja i nagrody:  
Jest to bieg towarzyski, zwycięzcami są wszyscy ci, którzy go ukończą. Przewidujemy pamiątkowe             
nagrody dla osób, które jako pierwsze przekroczą linię mety. Ewentualne dodatkowe nagrody dla             
kończących bieg są uzależnione od pozyskanych sponsorów.  

Limit:  
Limit biegu na dystansie 6 km wynosi 90 min. czyli od 13.00 do 14.30. 
 
 

Wpisowe: 
Wpisowe dla uczestników biegu wynosi 30 zł. Opłaty należy wnosić przelewem na konto:  

Fundacja PasjoDzielnia, Wiązownica Kolonia 71, 28-200 Staszów 
nr konta: 35-1600-1462-1889-4167-8000-0001 

tytuł przelewu: BIEG + imię i nazwisko uczestnika 
Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi może natomiast zostać przeniesiona na inną osobę             
(po wcześniejszym kontakcie z organizatorami). 
 

Świadczenia:  
W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają: posiłek regeneracyjny, numery startowe,          
pamiątkowy medal (lub inny gadżet). 
 

 

https://forms.gle/HhYrq6bWPdm7q37s7


 
 
 

Dane osobowe:  
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do            
celów związanych z realizacją zawodów. 
 

Ochrona wizerunku: 
Uczestnicy biegu wDECHĘrun wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu             
zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu. 

Zmiany w regulaminie: 
O wszelkich ważniejszych zmianach regulaminu biegu decyduje Organizator biegu.Zawodnicy, którzy          
dokonali zgłoszenia będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach drogą mailową oraz na             
wydarzeniu biegu wDECHĘrun: https://www.facebook.com/events/634387653981372/  
 

Postanowienia końcowe 
❏ Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio 

po jego zakończeniu.  
❏ Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez 

ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. 
❏  Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia 
śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z 
obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.  

❏ Zawodnicy biorący udział w biegu ubezpieczają się na własną odpowiedzialność. 
❏ Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 

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

❏ Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.  

❏ Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.  
❏ Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu 

wDECHĘrun, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), jest Fundacja “PasjoDzielnia” z siedzibą w 
Wiązownicy-Kolonii 71, 28-200 Staszów. 

❏ Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w biegu 
wDECHĘrun, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

❏ Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i 
ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 

❏  Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją wDECHĘrun także 
we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji 
wDECHĘrun.  

❏  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
 

 

https://www.facebook.com/events/634387653981372/

