
REGULAMIN XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU 
”PRZEŁAJOWA ÓSEMKA”  

I MISTRZOSTW MAKROREGIONU ŚLĄSKIEGO  
W NORDIC WALKING 

 BLACHOWNIA 25.08.2019 

  

„Przełajowa Ósemka” jest imprezą biegową Miasta Blachowni 
 
1. CELE IMPREZY   
 
- popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy ruchu, 
- popularyzacja Nordic Walking, jako nowej dyscypliny sportowej, pomagającej zachować witalność i     
  zdrowie, 
- przedstawienie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych terenów gminy Blachownia, 
- promocja Miasta Blachowni, 
- integracja całego środowiska sportowego. 
 
2. PATRONAT HONOROWY 

Burmistrz Blachowni mgr Sylwia Szymańska 

 
3.ORGANIZATOR 
 
Urząd Miasta Blachownia, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Blachowni, 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ALMA  
. 
WSPÓŁORGANIZATOR 
 
Starostwo Powiatowe w Częstochowie 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Blachowni 
MDK Blachownia 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Blachowni 
LGD ‘Zielony Wierzchołek Śląska” 
Komitet Organizacyjny 
 
Dyrektor zawodów – Jacek Chudy  
Pomiar czasu – Zmierzymyczas.pl. Sławomir Smoliński 
Spikerzy zawodów – Paweł Żyła i Zenon Nowakowski 

  

4. SPONSORZY 
 
Odlewnia Żeliwa Terlecki, KM ”Metal” Wojciech Machoń, Klub Dobrej Książki, KARMET Karolina 
Pałka, Zakłady Mięsne Aleksandria, „Diagnostyka” Sp. z o.o. ‘Goliard” 
 

 5.PATRONAT MEDIALNY 

 Radio Jura, Maratonypolskie.pl,  

 

5. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE 
 
Nadleśnictwo Herby 
Leśnictwo Trzepizury 



OSP Blachownia 
OSP Cisie 
KKTA Blachownia 
 
6. TERMIN i MIEJSCE 
 
Dnia 25.08.2019 (niedziela), godzina 12.00 
Start i Meta: Blachownia, stadion OSiR, ul. Sportowa 1 - bieżnia stadionu 
Zawodnicy – na miejsce startu muszą się zgłosić do godz.11.50 
Start z dwóch stref startowych: 
Strefa 1 – biegacze 
Strefa 2 - Nordic Walking 
 
7. TRASA I DYSTANS 
 
Dystans: 8 km.  
Trasa prowadzi ścieżkami leśnymi i ulicami Blachowni, na jednej pętli. 
Trasa oznakowana, co 1 km, zabezpieczona dla podłużnego ruchu kołowego. 
Nawierzchnia: drogi leśne, szutrowe, asfalt, żużel. 
Szczegółowy przebieg trasy podany jest na stronie internetowej; www.osirblachownia.pl,  
 
8.WARUNKI  UCZESTNICTWA 
 
Ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów nie ma możliwości startu na 
wózkach, oraz wprowadza się limitowaną ilość miejsc startujących zawodników: 
Przełajowa Ósemka – 500 osób, 
Nordic Walking – 200 osób. 
Bieg dzieci i młodzieży  – 150 osób. 
 
Uczestnikiem biegu i zawodów Nordic Walking mogą zostać osoby, które do dnia 25.08.2019 r. 
ukończyły 16 lat, oraz dokonały opłaty startowej. Warunkiem udziału w biegu i Nordic Walking jest 
przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w 
zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu /czytelnego/ pod oświadczeniem o zdolności do 
udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną 
odpowiedzialność. 
Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Przełajowej Ósemki. 
W przypadku osób poniżej 18 roku życia, na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie 
prawni, poprzez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności obsługi biura zawodów. 
 
Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 
Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji  dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód 
osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy). 
Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów  „Przełajowej Ósemki” 
Zawodnicy Nordic Walking muszą startować z kijkami, pod groźbą dyskwalifikacji. 
Biuro zawodów biegu i Nordic Walking będzie się mieściło w budynku Hali Widowiskowo-
Sportowej,  
ul. Sportowa 1, w dniu  25.08.2019 r. w godz. 8.45 – 11.40. 
Zamknięcie mety nastąpi o godz. 13.40 

  

9.ZGŁOSZENIA  
 
Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: 
 www.maratonypolskie.pl; www.kkta.pl ; www.blachownia.pl osirblachownia.pl do dnia  22 sierpnia 
2019 roku lub do chwili wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenia tylko w dniu 



zawodów. Warunkiem wpisania na listę startową jest zgłoszenie się poprzez formularz i dokonanie w 
terminie opłaty startowej. 
 
10.  OPŁATA STARTOWA 
 
Płatna na konto: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. ul. Sportowa 1, 42-290 Blachownia 
PKO Bank Polski, numer  rachunku: 58 1020 1664 0000 3302 0188 8437 
Tytuł wpłaty: „Przełajowa Ósemka 2019” imię i nazwisko,  urodzenia i miejscowość zamieszkania 
startującego zawodnika. 
 
Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia: 
 
- 25 zł. – opłata startowa musi znaleźć się na koncie organizatora do 20.08.2019 r., 
- 50 zł.  – opłata w dniu zawodów, 
- 10 zł.  - opłata dla mieszkańców Gminy Blachownia do 20.08.2019 
Z opłaty startowej zwolnieni są osoby niepełnosprawne posiadające stosowną legitymację, pod 
warunkiem zgłoszenia się do dnia 20.08.2019 r. 
Dyrektor Przełajowej Ósemki ma prawo, na pisemną prośbę zawodnika, zwolnić go z opłaty startowej. 
 
11. KLASYFIKACJA 
 
W „Przełajowej Ósemce” prowadzone będą  klasyfikacje :  
- generalna kobiet i mężczyzn 
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn  
M i K 16 , 16 - 19 lat (2003-2000) 
M i K 20 , 20 - 29 lat (1999-1990) 
M i K 30 , 30 – 39 lat (1989-1980) 
M i K 40 , 40 – 49 lat (1979-1970) 
M i K 50 , 50 – 59 lat (1969-1960) 
M i K 60 , 60 – 69 lat (1959-1950) 
powyżej 70 lat (1948 i starsi). 
- generalna kobiet i mężczyzn – mieszkańców Blachowni 
  
W zawodach Nordic Walking prowadzone będą klasyfikacje 
- generalna kobiet i mężczyzn 
- JUNIOR - w kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn do 20 lat  (2003-1999) 
- MASTERS   -  w kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn do 35 lat ( 1998-1984) 
- SENIOR -  w kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn do 50 lat (1983-1969) 
- WETERAN  -  w kategoriach wiekowych  kobiet i mężczyzn powyżej 50 lat (od 1969  i starsi) 
- generalna kobiet i mężczyzn – mieszkańców Blachowni 
  
12.  NAGRODY 
 
W „Przełajowej Ósemce” zawodnicy otrzymują : 
   - w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, za I miejsce - puchar + nagroda 
   - w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca   I – III  statuetki  
   - w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – mieszkańców Blachowni za miejsce I-III - statuetka 
 
W zawodach Nordic Walking zawodnicy otrzymują nagrody: 
   -  w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, za I miejsce  - puchar + nagroda 
   - w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca   I – III: statuetki  
   - w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – mieszkańców Blachowni za miejsce I-III –  statuetka 
 
 Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma medal ukończenia „Przełajowej Ósemki”.  



 
13.  NOCLEGI i POSIŁKI  
 
Koszty opłaty za noclegi, dojazdów, własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym 
zakresie. 
Pełna informacja pod nr tel. 034 327 04 15 , oraz poprzez pocztę elektroniczną: osir@onet.com.pl 
Każdy zawodnik, który dokonał weryfikacji w biurze zawodów otrzyma bon na posiłek, który będzie 
można zrealizować po ukończeniu biegu. 
Na mecie każdy zawodnik, otrzyma wodę źródlaną. 
 
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
* Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  
* Organizator, ze względów bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów wprowadza    
   limitowaną ilość startujących zawodników. 
* Podczas zawodów, zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na piersiach, 
   pod groźba dyskwalifikacji oraz chip zamocowany na nodze powyżej kostki 
   przypadku niezwrócenia chipa po biegu, zawodnik zostanie obciążony kwotą 100 zł 
* Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy. 
* Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną              
   zdyskwalifikowani. 
* Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami. 

 Marsz NW jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z 
zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem 
jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem. 

* Organizator ubezpiecza zawodników na czas trwania imprezy. 
* Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas zawodów ( na starcie, trasie i mecie). 
* Organizator zapewnia szatnie, toalety, natryski, przebieralnie, depozyt - budynek Hali    
   Widowiskowo-Sportowej 
* Należy przestrzegać zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, dbać o porządek w     
   miejscu zawodów i zakwaterowania. 
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zagubione, uszkodzone                      
   czy zniszczone 
* Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej, powołanej przez organizatora 
zawodów.    
Skargę  na piśmie należy złożyć do godziny 14.00, po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł.. Komisja 
ma obowiązek  rozpatrzyć ją do 1 godziny od jej otrzymania. W przypadku skargi nieuzasadnionej 
kaucja nie podlega   zwrotowi i zostanie ona wpłacona na konto OSiR Sp. z o.o. w Blachowni 
* W dniu zawodów  w godzinach 10:30 – 14:30 czynny będzie depozyt, do którego będzie można 
oddać na  przechowanie rzeczy osobiste zawodników, zapakowane. Wydawanie z depozytu będzie się 
odbywało za  okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia 
Organizatora od   odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.. 
* Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające regulaminu i ładu 
sportowego. 
* Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  
* Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu biegu, oraz 
wyrażeniem zgodę    na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora i 
marketingu, a także wyrażają   zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 
reklamowych imprezy. Szczegółowe zakresy wymaganych zgód zawarte w formularzu oświadczenie 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu imprezy. 
* Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz 
fotograficznego  podczas imprezy posiadają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez 
Organizatora w dniu  zawodów. 
* Wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy 



otrzymali od organizatora akredytację. 

W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy. 

 Po zakończeniu biegu Organizator prosi o zwrot chipów firmie Zmierzymyczas prowadzonej 
pomiar czasu biegu. 

Wszelkich informacji na temat biegu udzielają: 
 
Jacek Chudy  
 
mobil: +48 661 288 101 lub pocztą elektroniczną osir@onet.com.pl 
 

Mariola Kubis 

mobil:+48 604 364 909 

 

Blachownia  

                                                                                                                             Dyrektor Zawodów 

      Jacek Chudy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



                                                           KARTA ZGŁOSZENIA  
      XVII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU „PRZEŁAJOWA ÓSEMKA”   I MMŚ w NW  
                                                        BLACHOWNIA 2019 
 
Nazwisko   …..................................  Imię.........................................Data urodzenia ….........................    
Kraj …...............   Klub …................................................. Miejscowość …...............................................  
Nr..................      Kod pocztowy…..................      Poczta…................................Nr startowy..................... 

                                      Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu.           Informuję, że znam regulamin i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w biegu i startuję na własną 
odpowiedzialność. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.0-9.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 
1095). 

                                   ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

   Na podstawie art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i RODO z dnia 25 maja 2018 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę  (zaznaczyć  □*)  na przetwarzanie  niżej wymienionych moich 
danych osobowych. Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie: 

Lp. Zakres danych - zgoda Cel przetwarzania Odbiorcy lub kategorie 
odbiorców danych 

 

1. 

 

 

Imię i nazwisko, adres, data 
urodzenia, wizerunek 

□*  dokumentacja związana z                       
        Biegu „Przełajowa Ósemka” i     
         MMŚwNW, 
□*   publikacja wizerunku na stronie              
        internetowej, 
□*   publikacja wizerunku w mediach            
       i na portalach społecznościowych. 

 

OSiR Sp. z o.o. w Blachowni 

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i RODO z dnia 25 maja 
2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w 
Blachowni przy ul. Sportowej 1, 42-290 Blachownia, 

 Administratorem Bezpieczeństwa Informacji  w Ośrodku Sportu i Rekreacji  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Blachowni jest Pan Jacek Chudy, e-mail osir@onet.com.pl, tel .343270415, 

 Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z ww. określonymi celami, 

 Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom, 

 Pan/Pani dane będą przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną w OSiR Sp. z o. o. w Blachowni lub do 
odwołania zgody na przetwarzanie danych, 

 Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem, 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących 
naruszałoby przepisy , 

 Pan/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

 Dane podaję dobrowolnie.                                                                                                            …................................ 

                                                                                                                                                (data, podpis – imię i nazwisko) 



Załącznik nr 1  do Regulaminu XVIII Biegu „Przełajowa ósemka”  

Informacje ogólne - Biegi Dzieci i Młodzieży 

 

1. Biegi  rozpoczną się ok godz. 9:30 25 sierpnia 2019 roku w Blachowni (Stadion OSIR) 

.2. Trasy nie posiadają atestu PZLA, a ich długość uzależniona jest od kategorii wiekowej.  

3. Biegi  dzieci będą odbywać się na bieżni stadionu  

4. Ustala się limit miejsc na Biegi Dzieci i Młodzieży – 150 osób 

5. Aktualności oraz informacji o biegach należy szukać na stronie www.osirblachowniai.pl 

 

Dystans, klasyfikacja 

1. Biegi dla dzieci i młodzieży będą rozgrywane w czterech kategoriach wiekowych. 

 I Kategoria: dzieci roczniki do 2012 -  dystans  200 m 

II Kategoria: dzieci rocznik 2011-2007 - dystans  400 m  

III.Kategoria: młodzież rocznik 2006 -2004 - dystans  1200 m 

  

2. Dekoracje zwycięzców biegów dzieci następować będą bezpośrednio po zakończeniu biegów w 

poszczególnych kategoriach. 

3. Wyniki Biegów dla dzieci i młodzieży zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem 

organizatora Biegu.  

4. Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla poszczególnych grup wiekowych z podziałem na:  

chłopcy - dziewczęta. 

5. Warunkiem otrzymania nagród  jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii 

wręczenia nagród. 

6. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal 

okolicznościowy, napój oraz słodką niespodziankę, a zwycięzcy statuetki. 

 

Warunki uczestnictwa, opłaty. 

1. Udział dzieci i młodzieży w Biegu jest płatny, opłata wynosi 10 zł. 

 Płatna na konto: 
 Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. ul. Sportowa 1, 42-290 Blachownia 
 PKO Bank Polski, numer  rachunku: 58 1020 1664 0000 3302 0188 8437 
Tytuł wpłaty: „Bieg dzieci i młodzieży” imię i nazwisko,data urodzenia i miejscowość 
zamieszkania    startującego zawodnika. 
2. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników biegu zobowiązani są dostarczyć do Organizatora 

Biegu „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach 

rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział 

w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie jest do pobrania w 

dniu zawodów u Organizatora. Bez przekazania poprawnie wypełnionego Oświadczenia nie będzie 

możliwy udział dziecka lub podopiecznego w biegu. 

3. Wymagana jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika biegu w czasie udziału 

dziecka w tym wydarzeniu.  

4. Wypełnienie i przekazanie Organizatorowi Biegu Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z 

akceptacją niniejszego Regulaminu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do 

którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania 



każdego Uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki 

Regulaminu. 

 

Zgłoszenie 

 

1.Zgłoszenia do biegu należy dokonać poprzez : https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy.html  do 

20.08.2019 r. i wnieść opłatę startową na konto organizatora.  

2.W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń do dnia 20.08.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo 

do usunięcia zgłoszeń nieopłaconych w dniu 21.08.2019 r i uwolnienia tym samym puli miejsc do 

ponownych zapisów. Ponowna weryfikacja zgłoszeń nieopłaconych nastąpi 22.08.2019 r.  

3. W dniu zawodów  nie będą  przyjmowane zapisy  dzieci i młodzieży na bieg. 
4.Odbiór numerów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów mieszczącym się w Hali 

Sportowej z dowodem tożsamości przez rodzica bądź opiekuna prawnego, oraz identyfikacji 

nieletniego uczestnika biegu. 

5.Biuro Zawodów będzie czynne 25.08.2019 r. od godz. 8:00 ( weryfikacja i wydawanie pakietów)  

6.Zamknięcie biura zawodów dla poszczególnych kategorii wiekowych będzie następować na 10 

minut przed startem poszczególnych biegów – zgodnie z harmonogramem o którym mowa punkt 

wyżej. Informacja o zbliżającym się czasie zamknięcia biura będzie także ogłaszał spiker podczas 

zawodów.  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

2. Ratownik medyczny dyżuruje w okolicy Biura Zawodów / linii start-meta. 

3. Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki na wysokości klatki piersiowej 

pod groźbą dyskwalifikacji.  

4. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

6. Rodzic lub opiekun prawny wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze 

zm.).Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych 

osobowych podawanych podczas procesu rejestracji. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania rodzicom lub opiekunom prawnym 

zarejestrowanych Uczestników Biegu w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu. 

Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych 

imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. 

8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z 

każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, 

wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z 

uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w 

Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z 

prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo 

do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 

przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach 

elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na 

potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Biegu zgadza 



się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny 

czy głosu. Rodzic/ opiekun prawny oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do 

uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając 

tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu 

reklamy i promocji Biegu. 

9. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu Dzieci i Młodzieży zabroniony jest udział osób 

poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, desko rolkach itp.  oraz biegnących ze 

zwierzętami. Dopuszczalny jest start z małym dzieckiem w wózku – tylko I kategoria 

wiekowa !Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla 

innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz 

napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania 

wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator 

zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u których zostanie 

stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa 

do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, 

które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play. 

10. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych oraz osób 

zabezpieczających trasę biegu.  

11. Organizator nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 

Jednocześnie informuje, iż 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. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i para medycznemu 

wezwanemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania 

innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

Rodzic/ opiekun prawny wyraża zgodę na powyższe działania. Rodzic/ opiekun prawny jest 

odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, 

jego współpracowników, personel medyczny i para medyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu 

choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem 

Uczestnika w Biegu. 

13. Rodzic/ opiekun prawny oświadcza że dziecko/ podopieczny startuje wyłącznie na własną 

odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują 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 majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do 

przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza 

Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego 

się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu 

wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę 

Organizatora. 

14. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. 

15. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany. 



16. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za 

nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź 

częściowo) zachowają ważność i wykonalność. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. 

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie 

Organizator będzie informował na stronie biegu. 

18. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

                                                                                                                   Blachownia  

                                                                                                                             Dyrektor Zawodów 

      Jacek Chudy 

 


