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REGULAMIN IMPREZY 3. ULTRAMARATON KASZUBSKA PONIEWIERKA 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2. 1.1. Ultramaraton Kaszubska Poniewierka, bieg Kaszubska Poniewierka 30 i Ultramaraton          
Kaszubska Poniewierka HARD mają charakter dobrowolnego, indywidualnego, długodystansowego        
biegu przełajowego o charakterze górskim. 

3. 1.2. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się za wiążące następujące definicje: 

4. 1.2.1 Bieg – łącznie rozumiane: Ultramaraton Kaszubska Poniewierka, bieg Kaszubska          
Poniewierka 30 i Ultramaraton Kaszubska Poniewierka HARD, dalej również łącznie jako Impreza, 

5. 1.2.2 Uczestnik – osoba pełnoletnia, podejmująca dobrowolnie i świadomie udział w Biegu i             
akceptująca jego regulamin, 

6. 1.2.3 Organizator – Stowarzyszenie „Aktywni w Trójmieście” z siedzibą w Gdańsku  

7. 1.2.4 Regulamin – przepisy i ustalenia stworzone przez Organizatora i obowiązujące w trakcie             
Biegu, a także określające sposoby i warunki zgłaszania woli uczestnictwa w Biegu, sposób             
przeprowadzenia biegu oraz ewaluację wyników sportowych. 

8. CEL IMPREZY 

2.1 Promocja regionu Kaszub i Pomorza w Polsce i na świecie, 

2.2 Wyłonienie najlepszych zawodników wymagających biegów o charakterze górskim, 

2.3 Propagowanie zdrowego stylu życia, 

2.4 Promocja biegania jako formy aktywnej turystyki, 

2.5 Edukacja ekologiczna, podnoszenie wrażliwości na kwestię przyrody. 

9. ORGANIZATOR 

3.1 Organizatorem Biegu jest stowarzyszenie „Aktywni w Trójmieście” z siedzibą w Gdańsku 
3.2 Adres e-mail: kontakt@kaszubskaponiewierka.pl 

10. DYSTANS 

4.1 Impreza odbędzie się na trzech dystansach: 

● Ultramaraton Kaszubska Poniewierka: 100km (D+2300m/D-2200m)  

track GPS:  
https://www.traseo.pl/trasa/iii-ultramaraton-kaszubska-poniewierka-100km-official 

 

 

● Kaszubska Poniewierka 30: 30km (D+950m/D-950m)  

1 

mailto:kontakt@kaszubskaponiewierka.pl
https://www.traseo.pl/trasa/iii-ultramaraton-kaszubska-poniewierka-100km-official


Data: 20.03.2018 
Wersja dokumentu: 2.0 

track GPS: https://www.traseo.pl/trasa/iii-kaszubska-poniewierka-30-official  

● Ultramaraton Kaszubska Poniewierka HARD: 130km (D+3000m/D-2950) 
(wariant opcjonalny - przedłużona wersja dystansu na 100km – uczestnicy mają dodatkowo            
możliwość pokonania trasy w wersji HARD, składającej się z połączonych tras 100km i pętli              
30km, o ile spełnią warunki dotyczące limitów czasu z punktu 6.2. Chęć udziału nie wymaga               
wcześniejszej deklaracji. Zawodnik może podjąć decyzję w trakcie biegu. 

track GPS:  
https://www.traseo.pl/trasa/iii-ultramaraton-kaszubska-poniewierka-130km-hard-official  

Postanowienia dotyczące Ultramaratonu Kaszubska Poniewierka mają zastosowanie do        
Ultramaratonu Kaszubska Poniewierka HARD. 

4.2 Trasa będzie przebiegać w większości ścieżkami leśnymi i drogami gruntowymi oraz            
krótkimi odcinkami utwardzonymi, przy czym możliwe są odcinki przebiegające wzdłuż dróg           
publicznych i innych, którymi odbywa się regularny ruch drogowy, wymagające szczególnej           
ostrożności ze strony Uczestnika. 

4.3 Trasa wszystkich dystansów będzie oznaczona taśmami. Dodatkowo, w newralgicznych          
miejscach Organizator dopuszcza dodatkowe oznakowanie w postaci strzałek i oznakowania          
świetlnego. 

4.4 Na trasie Ultramaratonu Kaszubska Poniewierka zlokalizowane zostaną 4 punkty odżywcze,           
w tym 1 „przepak”: 

● 28 km Gdańsk – „Wróblówka” (punkt odżywczy) 

● 51km Skrzeszewo, Szkoła Podstawowa (punkt odżywczy +„przepak”) 

● 70km Kartuzy, Ławka Asesora (punkt odżywczy) 

● 87 km Brodnica Dolna (punkt odżywczy) 

Zawodnicy decydujący się na start w wariancie HARD będą mogli skorzystać z dodatkowych 
punktów odżywczych: 

● 100km Wieżyca-Koszałkowo (punkt odżywczy) 

● 117km Brodnica Dolna (punkt odżywczy) 

4.5 Na trasie Kaszubskiej Poniewierki 30 do dyspozycji Uczestników będzie punkt odżywczy w             
Brodnicy Dolnej na ok 17km. 

4.6 Ukończenie Biegu na każdym z dystansów gwarantuje uzyskanie punktów w klasyfikacji ITRA 
(International Trail Running Association). Wszystkie biegi są także zgłoszone jako biegi 
kwalifikacyjne do biegu Ultra-Trail du Mont-Blanc®oraz CCC® 

● Ultramaraton Kaszubska Poniewierka 100km - 4 punkty ITRA / kwalifikacyjne do biegu 
Ultra-Trail du Mont-Blanc® / CCC® 

● Ultramaraton Kaszubska Poniewierka HARD 130km - 5 punktów ITRA / kwalifikacyjnych 
do biegu Ultra-Trail du Mont-Blanc® /CCC® 

● Kaszubska Poniewierka 30 - 2 punkty ITRA / kwalifikacyjne do biegu CCC® 

4.7 W ramach biegu Kaszubska Poniewierka 30 otwarta zostaje kategoria „Zawody prawnicze” –             
deklarację udziału w tej kategorii moją składać osoby, które wykonują zawody prawnicze, w             
tym adwokaci, notariusze, komornicy, radcowie prawni, sędziowie, syndycy, rzecznicy patentowi          
oraz aplikanci/asesorzy tych zawodów. Deklarację udziału składa się w formularzu zapisów. 

11. TERMIN I MIEJSCE 
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12. 5.1 Miejsce startu Ultramaratonu Kaszubska Poniewierka znajdować się będzie w Sopocie           
start odbędzie się 15.09.2018r. o godzinie 2:00 rano u podnóża Łysej Góry, przy ul. Zbigniewa               
Herberta 9. 

13. 5.2 Start Biegu Kaszubska Poniewierka 30 odbędzie się 15.09.2018r. o godzinie 13:00 na             
terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku Wieżyca-Koszałkowo. 

14. 5.3 Meta oraz baza zawodów obu biegów znajdować się będzie na terenie Centrum             
Aktywnego Wypoczynku Wieżyca-Koszałkowo. 

15. 5.4 Baza zawodów na obu dystansach zlokalizowana będzie na terenie Centrum Aktywnego            
Wypoczynku Wieżyca-Koszałkowo. 

16. 5.5 Organizator przewiduje możliwość odbioru pakietów startowych w miejscu startu          
(odpowiednio dla każdego z biegów) w dniu Biegu, zgodnie z punktem 5.6, oraz 12.09.2018r. w               
punkcie odbioru pakietów, którego lokalizacja zostanie podana w komunikacie startowym, najpóźniej           
2 tygodnie przed planowaną datą zawodów. 

17. 5.6 Organizator będzie wydawał pakiety startowe, poza miejscem wskazanym w pkt 5.5, w             
następujących lokalizacjach: 

▪ dla Uczestników Biegu Ultramaraton Kaszubska Poniewierka w Biurze Zawodów w Sopocie           
przy Restauracji Klakier, ul. Zbigniewa Herberta 9 w dniu 14-15.09 w godzinach 18:00 – 01:00 

▪ dla Uczestników Biegu Kaszubska Poniewierka 30 w Biurze Zawodów zlokalizowanym na           
terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku Wieżyca-Koszałkowo w dniu 15.09 w godzinach          
09:00 – 12:00. 

 
5.7 W celu weryfikacji tożsamości Uczestnika będzie on poproszony o okazanie dowodu            
osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 
 
5.8 Organizator może zmienić godzinę startu biegu w przypadkach, gdy okaże się to konieczne ze               
względów organizacyjnych. 

18. LIMITY CZASOWE 

6.1 Na dystansie Ultramaratonu Kaszubska Poniewierka 100km obowiązują następujące limity 
czasowe: 

● Na 28km (Gdańsk- „Wróblówka”) – 4h 30min (wyjście z punktu nie później niż 6:30) 

● Na 51km (Skrzeszewo) – 8h (wyjście z punktu nie później niż 10:00) 

● Na 70km (Kartuzy) – 11h (wyjście z punktu nie później niż 13:00) 

● Na 100km (Wieżyca-Koszałkowo) 16h – (zamknięcie mety o godzinie 18:00) 

6.2 Zawodnicy chcący wystartować w wariancie HARD 130km mogą podjąć taką decyzję w 
trakcie biegu i zostać sklasyfikowani w dodatkowej kategorii przy spełnieniu następujących 
warunków: 

● uczestnik wyruszając na trasę 130km musi się opuścić punkt żywieniowy w 
Wieżycy-Koszałkowie nie później niż o 14:00 czyli po 12h biegu 
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● uczestnik musi zmieścić się w limicie biegu Ultramaraton Kaszubska Poniewierka, czyli 
przebiec dodatkową pętlę ok 30km i dotrzeć na metę przed zakończeniem zawodów czyli o 
godzinie 18:00 (limit łączny dla wariantu HARD: 16h) 

6.3 Na dystansie Kaszubska Poniewierka 30 obowiązuje limit czasowy 5h (zamknięcie mety o 
godzinie 18:00). 

19. DEPOZYTY I TRANSPORT RZECZY NA METĘ 

20. 7.1 Uczestnicy Ultramaratonu Kaszubska Poniewierka mają możliwość złożenia depozytów, 
do których będą mieli dostęp na mecie lub na punkcie przepakowym (limit 5kg), przepak musi 
zmieścić się w plecaku bądź worku maksymalnie 80 litrowym. Organizator zapewnia także 
możliwość transportu rzeczy z miejsca startu na metę w Wieżycy-Koszałkowie. 

21. ZGŁOSZENIA, LIMITY UCZESTNIKÓW I OPŁATA STARTOWA 

22. 8.1 Zgłoszenia przyjmowane są od 25.03.2018r. za pośrednictwem formularza dostępnego          
na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/2636.html do osiągnięcia limitów opłaconych       
uczestników. 

23. 8.2 Po zarejestrowaniu zgłoszenia dane Uczestnika (takie jak imię i nazwisko, podana            
miejscowość, dystans wybranego biegu, klub, rok urodzenia, kwota do zapłaty, ew. kategoria)            
zostaną opublikowane na liście zgłoszeń, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez dokonanie            
zgłoszenia. Ponadto po zarejestrowaniu zgłoszenia Uczestnik będzie zobowiązany wpłacić wpisowe          
w wysokości określonej w formularzu zgłoszeniowym. 

24. 8.3 Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też             
nie wzięły udziału w zawodach. Ponadto w powyższych sytuacjach Organizator nie zalicza            
wpisowego na inne/kolejne zawody.  

25. 8.4 Istnieje możliwość przekazania opłaty startowej innemu Uczestnikowi nie później niż do            
15 sierpnia 2018 r. przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25zł płatna              
bezpośrednio na konto Organizatora. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek            
zmian. Taka wymiana musi być dokonana osobiście pomiędzy zainteresowanymi i przez nich            
potwierdzona Organizatorowi. 

26. 8.5 Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub Biegu (w części              
lub całości) w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego. 

27. 8.6 W przypadku odwołania przez Organizatora Biegu (w części lub całości) przed jego             
rozpoczęciem Uczestnikom przysługuje zwrot wpisowego. 

28. 8.7 Opłata wpisowego może być dokonywana za pośrednictwem platformy Dotpay          
podłączonej pod formularz zgłoszeniowy oraz wpłat gotówkowych w przypadku opłaty w Biurze            
Zawodów lub innym miejscu wskazanym przed Biegiem przez Organizatora. 

29. 8.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji płatności, a wiążąca jest            
data wpływu wpisowego do Organizatora. 

30. 8.9 Organizator przewiduje następujące limity Uczestników: 
▪ 300 na dystansie 100km (w tym 20 miejsc do dyspozycji Organizatora) 
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▪ 450 na dystansie 30km (w tym 20 miejsc do dyspozycji Organizatora) 
 

8.10 Wysokości opłat: 

● Zgłoszenie w okresie 2018.03.25 – 2018.04.30 

100km/130km 120.00 PLN 30km 60.00 PLN 

● Zgłoszenie w okresie 2018.05.01 – 2018.07.31 

100km/130km 150.00 PLN 30km 75.00 PLN 

● Zgłoszenie w okresie 2018.08.01 – 2018.09.12 

100km/130km 200.00 PLN 30km 100.00 PLN 

● Zgłoszenie w okresie 2018.09.13 – 2018.09.15 – przy czym w tym przypadku jedynie opłata              
w Biurze Zawodów w gotówce lub innym miejscu wskazanym przed Biegiem przez            
Organizatora (pod warunkiem, że limit miejsc nie zostanie wyczerpany wcześniej). 
100km/130km 250.00 PLN 30km 130.00 PLN 

Każdorazowo w przypadku rejestracji w Biurze Zawodów, Organizator nie gwarantuje 
wszystkich świadczeń w pakiecie. 

31. UCZESTNICY 

32. 9.1 Start w zawodach ma charakter dobrowolny. 

33. 9.2 Każdy Uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność. W Biegu mogą            
uczestniczyć jedynie osoby, które są w odpowiednim stanie zdrowia, w szczególności wymaganym            
dla zawodów takich jak Bieg. Każdy Uczestnik dokonuje oceny swojego stanu zdrowia we własnym              
zakresie. 

34. 9.3 Każdy Uczestnik Biegu, najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat. 

35. 9.4 Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w Biegu wiąże się z                
ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie           
wypadkami, w tym w związku z faktem, iż trasa Biegu w dużej mierze prowadzi przez las, a pewne jej                   
fragmenty drogami używanymi w ruchu samochodowym, a także możliwość odniesienia obrażeń           
ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci. 

36. 9.5 Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do zawodów składa Organizatorowi osobiście          
pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o             
starcie wyłącznie na własną odpowiedzialność, według wzoru Organizatora, dostępnego na          
wniosek Uczestnika w drodze e-mailowej oraz w biurze zawodów. Złożenie takiego oświadczenia            
jest warunkiem uczestnictwa w zawodach – Organizator może odmówić udziału w zawodach w             
przypadku braku złożenia oświadczenia. 
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37. 9.6 Przez zarejestrowanie udziału w Biegu, Uczestnik tym samym oświadcza, iż zrzeka się             
roszczeń odnośnie dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na           
zdrowiu czy odszkodowania z innego tytułu, w związku z Biegiem. 

38. 9.7 Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i           
bezwzględnie stosować się do jego poleceń jak i poleceń osób przez Organizatora wyznaczonych. 

39. 9.8 Podczas obowiązkowej odprawy dla Uczestników Ultramaratonu Kaszubska Poniewierka,         
przed startem Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych szczególnych niebezpieczeństwach na          
trasie. 

40. 9.9 Organizator wyda krótki komunikat dla Uczestników biegu Kaszubska Poniewierka 30 tuż            
przed startem, informując w podstawowym zakresie o warunkach na trasie. 

41. 9.10 Każdy Uczestnik dokonując zapisu na Bieg wyraża zgodę na nieodpłatną publikację            
wizerunku, danych osobowych podanych przy zapisach lub podanych Organizatorom w inny sposób i             
wyników sportowych, w tym w relacjach z Biegu zamieszczonych w mediach, a także w reklamach,               
materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na            
stronach www i w mediach społecznościowych. 

42. 9.11 Organizator przewiduje możliwość uczestnictwa z psem, z zastrzeżeniem właściciel          
powinien spełnić wszelkie wymogi przebywania z psem w miejscach publicznych, w tym powinien             
być zaopatrzony w uprząż (ze względu na zwierzęta w lesie, kwestie bezpieczeństwa na drodze etc.),               
kaganiec oraz zachować szczególną uwagę, aby pies nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa           
innych Uczestników Biegu. Pies powinien mieć aktualne wymagane szczepienia. 

43. 9.12 Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki: 

● Wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie zapisów Biegu lub dokona           
osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów lub w innym wskazanym przez Organizatora           
miejscu (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca). Zgłoszenie wygasa w             
przypadku braku wpłaty wpisowego w wynikającym z Regulaminu terminie. 
● Wpłaci wpisowe przed startem w wysokości zgodnej z Regulaminem, w terminie           
przewidzianym w Regulaminie. Potwierdzenie opłaty startowej należy zachować do wglądu          
podczas rejestracji w Biurze Zawodów. 

● Złoży czytelny podpis na Oświadczeniu przed startem, 

● Po przybyciu na miejsce startu zawodów zgłosi się do Biura Zawodów w celu             
potwierdzenia startu (osobiście z dowodem tożsamości). 

9.13 Potwierdzeniem uczestnictwa jest nadanie numeru startowego zawodnikowi. 
9.14 Uczestnicy zawodów ubezpieczają się, w szczególności od NNW, we własnym zakresie. 

44. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE 

45. 10.1 Każdy Uczestnik zobowiązany jest poruszać się samodzielnie i nieść cały potrzebny mu             
na czas Biegu bagaż, własnoręcznie, bez używania jakichkolwiek środków transportu i pomocy osób             
trzecich. 
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46. 10.2 Uczestnicy Biegu mogą korzystać z punktów żywieniowych zapewnionych przez          
Organizatora. 

47. 10.3 Uczestnicy mogą we własnym zakresie i na swój koszt dokonywać zakupów w sklepach 
usytuowanych przy trasie Biegu. 

48. 10.4 Rozmieszczenie punktów żywieniowych wraz ze wskazaniem produktów dostępnych dla          
Uczestników, zostanie zamieszczone w szczegółowym opisie trasy. 

49. 10.5 Uczestnicy obu biegów bezwzględnie przez cały czas uczestnictwa w Biegu zobowiązani            
są posiadać: 

● naładowany telefon komórkowy, z którego istnieje możliwość wykonywania 
połączeń, a którego to telefonu numer zostanie przekazany Organizatorowi przed 
rozpoczęciem Biegu, 

● dowód osobisty lub paszport,  

● czip do pomiaru czasu dostarczony w pakiecie startowym, 

● numer startowy przypięty w widocznym miejscu z przodu, 

● kubek wielorazowy (na punktach żywieniowych Organizator nie zapewnia kubków, 
plastikowych). 

Dodatkowo Uczestnicy Biegu Ultramaraton Kaszubska Poniewierka zobowiązani są posiadać: 

● urządzenie emitujące własne światło (czołówka / latarka), 

10.6 Oprócz  wyposażenia obowiązkowego Organizator zaleca posiadanie: 
● folia NRC, 

● plecak biegowy /nerka, 

● bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra, 

● strój dopasowany do warunków atmosferycznych, 

● ok 20 PLN w gotówce na wypadek nagłej potrzeby zakupienia czegoś w sklepie na 
trasie Biegu. 

50. 10.6 Na całej trasie Biegu obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk, w tym w             
szczególności w lesie i jego pobliżu. 

51. 10.7 Na całej trasie zawodów obowiązuje zakaz biwakowania (organizowania odpoczynku).          
Biwakowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez Organizatora (punkty          
żywieniowe). Biwakowanie na terenach prywatnych przylegających do trasy Biegu odbywa się na            
wyłączną odpowiedzialność Uczestnika. 

52. 10.8 Na całej trasie Biegów obowiązuje kategoryczny zakaz poruszania się po uprawach            
rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych, chyba że przez takie tereny biegnie wyraźnie             
wyznaczona trasa. 
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53. 10.9 Na całej trasie Biegu obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach,             
stosownie od postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U.               
2012.1137 t. j.). Zawodnik jest zobowiązany do najwyższej ostrożności przy          
przechodzeniu/przebieganiu przez drogę dostępną dla samochodów lub biegu wzdłuż takiej drogi. 

54. 10.10 Na trasie Biegu, a w szczególności na terenach leśnych, obowiązuje nakaz stosowania             
się do ogólnych zasad ochrony przyrody. W szczególności zabrania się pozostawiania jakichkolwiek            
przedmiotów na trasie (wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawić w punktach kontrolnych)              
oraz zakłócania ciszy. W przypadku naruszenia zapisów tego punktu Organizatorowi przysługuje           
prawo dyskwalifikacji Uczestnika. 

55. 10.11 Numery telefonów (telefon do Organizatora) znajdować się będą na numerze           
startowym. 

56. 10.12 Jeśli w trakcie zawodów dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony             
komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorem lub            
odpowiednimi służbami, Uczestnik zobowiązany jest używać innych środków celem wezwania          
pomocy. Każdy Uczestnik jest zobligowany do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora o          
zaistniałym zdarzeniu. 

57. 10.13 Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu Uczestnikowi w razie            
wypadku. Nieudzielenie pomocy innemu Uczestnikowi skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją. 

58. 10.14 Na trasie biegu będą obecni sędziowie sprawdzający czy dany Uczestnik przebiegł            
przez określony punkt na trasie. 

59. 10.15 Numer startowy Uczestnika musi być przymocowany w widocznym miejscu przez cały            
czas trwania Biegu, tak aby sędziowie byli w stanie go łatwo odczytać. 

60. 10.16 Punkty żywieniowe będą otwarte od startu Biegu do momentu, kiedy na trasie przed              
danym punktem nie będzie już żadnego Uczestnika, a także piętnaście minut po tym jak ostatni z                
Uczestników opuści punkt żywieniowy, nie dłużej jednak niż limit czasowy wskazany w            
wyznaczonym dla danego punktu żywieniowego (limit czasowy dla mety – g. 18.00).  

61. 10.17 Ze względu na bezpieczeństwo Uczestników oraz przewidywany czas, w jakim           
Uczestnicy powinni dotrzeć do mety, tak aby się zmieścić w limicie czasowym dla Biegu, na punktach                
żywieniowych obowiązują limity czasu. Przekroczenie limitu czasu wskazanego dla danego punktu           
żywieniowego powoduje automatyczne zakończenie rywalizacji dla Uczestnika. Każdy Uczestnik         
niemieszczący się w limicie czasu musi oddać numer obsłudze punktu i zejść z trasy w punkcie                
żywieniowym. Po upływie limitu czasu dla danego punktu, będzie on zamykany. 

62. 10.18 Każdy Uczestnik ma bezwzględny obowiązek poinformować Organizatora o rezygnacji          
z kontynuowania biegu. Informacja może być przekazana telefonicznie lub poprzez SMS, na podany             
przez Organizatora numer telefonu kontaktowego.  

63. 10.19 W przypadku uchybienia przez Uczestnika z przyczyn, za które ponosi           
odpowiedzialność, obowiązkowi poinformowania Organizatora o rezygnacji z biegu lub zejściu z           
trasy, Uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej podjętej przez współpracujące z           
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Organizatorem służby zabezpieczające trasę oraz zobowiązany do naprawienia szkód Organizatora          
lub innych osób, które odniosły wskutek powyższego szkodę. 

64. 10.20 Pomoc medyczna ma prawo do wyłączenia Uczestnika z Biegu. Taka decyzja jest 
ostateczna. 

65. 10.21 Na trasie dopuszczalne jest tylko korzystanie z żeli, batonów lub innych odżywek,             
których opakowania zostaną wyraźnie i trwale (np. flamastrem) oznaczone numerem startowym           
zawodnika. Zawodnik wyraża zgodę, aby okazać powyższe produkty na prośbę Organizatora (lub            
jego przedstawiciela). 

66. POGODA 

67. 11.1 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

68. 11.2 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu w przypadku zaistnienia 
warunków atmosferycznych lub stanów pogodowych zagrażających życiu, zdrowiu lub 
bezpieczeństwu Uczestników. 

69.  ŚWIADCZENIA, PAKIET STARTOWY 

12.1 Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi: 

● Start w zawodach oraz obsługę trasy, 
● Obsługę sędziowską, 
● Elektroniczny pomiar czasu na mecie, 
● pomoc medyczną (w czasie trwania biegu), 
● Numer startowy, który należy umieścić w widocznym miejscu z przodu w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie biegu, 
● Medal potwierdzający ukończenie zawodów dla osób, które ukończą bieg w określonym 

limicie czasu, 
● napoje i lekkie przekąski w punktach żywieniowych (szczegółowa lista produktów 

dostępnych na takich punktach zostanie opublikowana w komunikacie startowym 
najpóźniej tydzień przed planowaną datą zawodów), 

● nagrody rzeczowe co najmniej dla trzech najlepszych Uczestników na każdym z 
dystansów, 

● obsługę fotograficzną Biegu, 
● inne świadczenia w miarę możliwości finansowych Organizatora. 

70. 12.2 Ponadto przy zapisach na Bieg istnieje możliwość zadeklarowania i zakupienia           
dodatkowo (to jest ponad podstawową kwotę opłaty startowej) koszulki biegowej. Koszulki           
będą też dostępne w strefie mety Biegu (przewidywana cena zakupu koszulki w strefie mety              
będzie wyższa niż cena przy zapisach). 

71. ZAKWATEROWANIE 

72. 13.1 W ramach wpisowego, Organizator zapewnia możliwość noclegu w warunkach          
turystycznych na sali gimnastycznej w pobliżu mety zawodów w Zespole Kształcenia i Wychowania w              
Szymbarku, ul. Szkolna 1. Miejsce noclegu należy opuścić najpóźniej do godziny 10:00 dnia             
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16.09.2018r. Ze względu na obowiązujący limit miejsc należy wypełnić odpowiednią opcję w            
formularzu zapisów, a w przypadku rezygnacji z noclegu poinformować o tym fakcie Organizatora. 

73. 13.2 Organizator nie zapewnia zakwaterowania na starcie Ultramaratonu. 

 

74. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

75. 14.1 Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Ultramaratonu Kaszubska 
Poniewierka, Ultramaratonu Kaszubska Poniewierka HARD, oraz biegu Kaszubska Poniewierka 30. 

76. 14.2 Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z biegiem, w tym 
Organizatora i Uczestników. 

14.3 Przepisy Regulaminu mogą ulec zmianie, a zaktualizowane przepisy zostaną opublikowane           
na oficjalnej stronie internetowej zawodów. Informacja o zmianie w zapisach regulaminu będzie            
także zakomunikowana na stronie Facebook biegu i będzie wiążąca dla Uczestników. W            
przypadku braku akceptacji takiej zmiany, Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od           
uczestnictwa w biegu w terminie 7 dni od zakomunikowania zmiany przez Organizatora, poprzez             
przekazanie Organizatorowi oświadczenia w formie pisemnej o braku akceptacji danej zmiany i            
odstąpieniu. Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku zmiany regulaminu           
ze względu na zmianę obowiązujących przepisów. 

77. 14.4 Zgłoszenie zapisu do Biegu oznacza równocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie           
danych osobowych Uczestnika przez Organizatora do celów związanych z realizacją Biegu, w            
szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej),           
przygotowania pakietów startowych, podania wyników (w tym na stronie Biegu, stronie firmy            
dokonującej pomiaru czasu, mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety,          
stronach o tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych          
partnerów i sponsorów Biegu), informacji dotyczących biegu podawanych na portalach          
społecznościowych, innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją Biegu,          
wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród. 
Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem przez Organizatora podstawowych danych           
uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy) podmiotowi organizującym tę płatność. Dane te będą            
przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności. 
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych, ich              
poprawiania, sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia ograniczenia             
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz            
niezbędne do udziału w Biegu. 

78. 14.5 Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 

79. 14.6 Naruszenie postanowień Regulaminu skutkować może dyskwalifikacją Uczestnika. 
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