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                          LUDOWY  KLUB  SPORTOWY  „ VICTORIA ” 

                Dobieszyn, 38 – 460  Jedlicze, tel. kom.  722 197 943, 693 761 043 

                NIP 6842219995  KRS 0000095151    REGON 370497353  

                      Konto: BS Rymanów O/Jedlicze  Nr 83 8636 1028 2002 1400 0420 0001 

              -------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                           Dobieszyn, dnia 16 maja 2018 r. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

Regulamin XXVI Ogólnopolskiego Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej  
 

I. ORGANIZATORZY 

Ludowy Klub Sportowy ”Victoria” w Dobieszynie 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

Gmina Jedlicze  

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu 

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszynie  

 

Honorowy patronat 

 

BURMISTRZ GMINY JEDLICZE 

 

II. CEL 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu 

2. Promocja i propagowanie zalet ziemi Jedlickiej 

3. Uczczenie 114 rocznicy przyjazdu Marii Konopnickiej do Żarnowca 

 

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGU 

1. Bieg odbędzie się w dniu 28 lipca 2018 roku. Start biegu o godz. 17:00 przy Dworku Marii 

Konopnickiej w Żarnowcu. 

2. Meta Biegu na stadionie LKS „Victoria” w Dobieszynie. 

3. Długość trasy biegu wynosi 10200 m (Przebieg trasy biegu: 10000 m - nawierzchnia 

asfaltowa, 200 m - droga gruntowa z finiszem na stadionie LKS „Victoria”). 

4. Pomiar czasu w biegu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów. 

5. Zawodników biegu obowiązuje limit czasu 1h:30min:00s. 

6. Biuro Zawodów usytuowane będzie na terenie szatni przy stadionie LKS „Victoria” 

w Dobieszynie. 

7. Dekoracja zwycięzców oraz wręczanie nagród dla uczestników odbędzie się po biegu na 

płycie stadionu LKS „Victoria” w Dobieszynie. 
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IV. KLASYFIKACJA 

1. Generalna kobiet i mężczyzn (OPEN). 

2. W kategoriach wiekowych mężczyzn: 

M-1  16-19 

M-2  20-29 

M-3  30-39 

M-4  40-49 

M-5  50-59 

M-6  60-69 

M-7 +70 

3. W kategoriach wiekowych kobiet: 

K-1 16-19  

K-2 20-29  

K-3 +30  

4. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą brani pod uwagę w kategoriach 

wiekowych. 

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w biegu mają osoby, które najpóźniej w dniu 

28.07.2018 r. ukończą 18 lat. 

2. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 28.07.2018 r. ukończą 16 lat 

pod warunkiem okazania zgody na uczestnictwo w biegu podpisanej przez opiekuna 

prawnego Uczestnika. Zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu 

startowego. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie zgłaszający do biegu osobę niepełnoletnią biorą na siebie 

wszelką odpowiedzialność za start nieletniego i zwalniają z odpowiedzialności Organizatora. 

4. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy (link do strony 

firmy świadczącej usługę pomiaru czasu i rejestracji zawodników) dostępny na stronie 

internetowej klubu http://dobieszyn1946.futbolowo.pl do dnia 18.07.2018r. oraz w Biurze 

Zawodów w dniu biegu.  

5. Zapisy pozostałych uczestników biegu odbywać się będą w Biurze Zawodów od godziny 

15.00 do godziny 16.30 w dniu biegu. 

6. Biuro Zawodów mieścić się będzie w szatni na stadionie LKS ”Victoria” w Dobieszynie. 

7. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, 

najpóźniej w dniu 28.07.2018 r. do godziny 16.30. 

8. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji 

danych osobowych oraz wieku. 

9. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 

niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać 

m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie 

osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do 

uczestnictwa w zawodach. 
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10. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne 

VI. OPŁATA STARTOWA 

1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:  

a) 30 złotych płatne na konto. 

            b)  W dniu zawodów 40 złotych. 

2. Opłatę startową należy uiścić na konto nr: 83 8636 1028 2002 1400 0420 0001 w tytule: 

XXVI Ogólnopolski Bieg Szlakiem Marii Konopnickiej – opłata startowa za (imię i nazwisko 

oraz kategorię wiekową osoby biorącej udział w biegu) do dnia 18.07.2018r. lub gotówką 

w Biurze Zawodów w dniu biegu.  

3. Skuteczne zgłoszenie uczestnika biegu następuje dopiero po wpłacie opłaty startowej. 

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz 

wniesionej opłaty na innego uczestnika. 

5. Organizator nie wystawia f-ry VAT. 

6. Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia: 

– numer startowy wraz z agrafkami oraz zwrotny chip na buty, 

– pomiar czasu, 

– pamiątkowy medal, 

– poczęstunek i napoje na mecie, 

– nagrody dla najlepszych zawodników. 

7. Dojazd oraz ewentualne koszty zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym 

zakresie. 

 

VII. LIMIT CZASU I KONTROLE: 

1. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 01h:30min:00s godziny od strzału 

startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy nie będą 

sklasyfikowani. 

2. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na 

własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

 

VIII. NAGRODY 

1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg w limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 

2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu otrzymają puchar 

i nagrodę pieniężną lub rzeczową. 

3. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają nagrodę 

pieniężną lub rzeczową. 

4. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach 

wiekowych. 

5. Dodatkowo przewidziane są nagrody dla najmłodszego i najstarszego zawodnika, oraz 

najlepszego zawodnika z Gminy Jedlicze i z Dobieszyna. 
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IX. POMIAR CZASU 

1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności wykonywać będzie firma "Krzysztof Gajdziński KAYF" za 

pomocą systemu chipów mocowanych na buty. 

2. Zawodnik pobiera zwrotny chip w biurze zawodów bezpłatnie i bez kaucji. 

Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 

3. Uwaga! Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie 

zawodnika. 

4. Po ukończeniu biegu chip podlega zwrotowi do organizatora. 

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia XXV 

Ogólnopolskiego Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej. 

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku 

z udziałem w XXVI Ogólnopolskim Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje 

oraz jego wizerunku – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie 

projekt. 

3. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia 

i nazwiska, klubu, kategorii wiekowej oraz wizerunku Uczestnika biegu w związku z udziałem 

w XXVI Ogólnopolskim Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej. 

4. Uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie przez organizatora, sponsorów oraz 

firmy współpracujące w zakresie biegu danych osobowych Uczestnika umieszczonych 

w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji biegu. Jednocześnie oświadczają, że są 

świadomi dobrowolności podania danych i zostali poinformowani o prawie wglądu do 

podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Tym samym, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika XXVI Ogólnopolskiego Biegu Szlakiem Marii 

Konopnickiej przez organizatora, sponsorów oraz firmy współpracujące w celu przyszłych 

działań marketingowych ich produktów i usług (informacje o przyszłych imprezach, 

o produktach i kampaniach zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany przez Uczestnika adres  

e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną z dnia 14 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Osoba 

uczestnicząca w XXVI Ogólnopolskim Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej ma prawo do 

wycofania takiej zgody i może to zrobić w dniach funkcjonowania biura zawodów, 

wypełniając stosowne oświadczenie. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej obowiązuje niniejszy 

regulamin. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, 

robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania 
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w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia OC, każdy uczestnik biegu bierze udział 

w zawodach na własną odpowiedzialność. 

4. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na 

wysokości klatki piersiowej. 

5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z mapą trasy 

oraz regulaminem biegu. 

6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 

7. Organizator nie zapewnia możliwości skorzystania z prysznicy. 

8. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy. 

9. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń 

organizatorów i służb porządkowych. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podawania 

przyczyn. 

11. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych 

podczas trwania imprezy. 

12. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kultury 

osobistej oraz dbałości o porządek na trasie i terenie zawodów. 

13. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

14. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie 

prawo do skrócenia trasy biegu i przeniesienia mety i Biura Zawodów do Domu Ludowego 

w Dobieszynie. 

15. Wszelkie reklamacje dotyczące wyników będą rozpatrywane do 20 minut od momentu 

podania oficjalnych wyników przez organizatora. 

16. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

17. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

XII. DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA 

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY "VICTORIA" 

Dobieszyn, 38-460 Jedlicze 

tel. kom.  722 197 943, 693 761 043 

NIP 6842219995  KRS 0000095151    REGON 370497353  

Konto: BS Rymanów O/Jedlicze  Nr 83 8636 1028 2002 1400 0420 0001 

email: lksvictoria@onet.pl 

http:// dobieszyn1946.futbolowo.pl 

 

      

       

 

 


