
REGULAMIN 

CEL BIEGU 
 

Zbiórka środków na zakup sprzętu specjalistycznego dla Tomaszka.  

Propagowanie zdrowego stylu życia. 

Promocja Gminy Dubiecko. 

 

ORGANIZATOR 
 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region Przemyśl w porozumieniu z: 

Maciej Sochacki tel. 880 085 995 

Sławomir Hadro tytanbieg@gmail.com 

 

NAZWA IMPREZY 
 

Tytan – bieg charytatywny 

 

TERMIN I MIEJSCE STARTU 

 

Termin: 12 sierpnia 2018 (start w wybranej godzinie przez zawodnika) 

1 fala – 10.00 

2 fala – 10.20 

3 fala – 10.40 

4 fala – 11.00 

5 fala – 11.20 

6 fala – 11.40 

7 fala – 12.00 

8 fala – 12.20 

9 fala – 12.40 

10 fala – 13.00 

 

W każdej fali może wystartować maksymalnie 30 zawodników. W przypadku wyczerpania 

limitu zawodnik zostanie przeniesiony do innej fali.  

  

Miejsce: Dubiecko, obiekt sportowy Orlik   

mailto:tytanbieg@gmail.com


 

Godziny otwarcia biura: 

11 sierpnia, godz. 16.00 – 20.00 

12 sierpnia, godz. 8.00 – 11.00 

 

TRASA I DYSTANS 

 

Dystans biegu Tytan wynosić będzie ok. 5km 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Organizator nie odpowiada za urazy, szkody powstałe w trakcie biegu oraz zły stan zdrowia 

bądź ukryte choroby uczestników. 

Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność na co wyrażają zgodę w 

oświadczeniu przed zawodami. 

Zawodnik zostanie dopuszczony do zawodów po weryfikacji danych osobowych i złożeniu 

oświadczenia o braku przeciwskazań lekarskich. Nastąpi to w momencie odbioru pakietu 

startowego w biurze zawodów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia zawodnika z trasy w przypadku złego stanu 

uczestnika, lub gdy życie bądź zdrowie jest zagrożone.  

W przypadku złamania powyższych warunków Organizator wyciągnie konsekwencje prawne 

w stosunku do uczestnika. 

 

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTU 

 

Zgłoszenia do biegu za pośrednictwem strony Timekeeper. Zawodnicy zostaną dopuszczeni 

do startu jeśli: zarejestrują się na stronie timerkeeper, wniosą opłatę startową, zmieszczą się 

w limicie 300 miejsc. 

Kwota wpisowego wynosi 50 zł z czego całość zostanie przekazana dla Tomaszka.  

Data rozpoczęcia zapisów: 15 maja 2018 od godziny 12.00. Data zakończenia zapisów: 20 

lipca 2018 lub w momencie wyczerpania limitu uczestników zapisy zostaną zatrzymane.  

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 



KLASYFIKACJA 

 

Organizator przeprowadzi klasyfikację OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn 

 

NAGRODA 

 

W ramach pakietu startowego każdego zawodnik otrzyma: 

- satysfakcję z pomocy Tomaszkowi, 

- medal na mecie, 

- posiłek regeneracyjny i napój, 

- elektroniczny pomiar czasu, 

- worek na depozyt. 

 

Informacje o nagrodach podamy w późniejszym terminie. 

  

PRZEBIEG ZAWODÓW  

 

Podczas zawodów Tytan start odbywać się będzie w falach o określonych godzinach 

określonych w punkcie 4 Regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin oraz formuły startu o czym poinformuje 

uczestników na 5 dni przez zawodami.  

Trasa podczas zawodów będzie zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych oraz 

wolontariuszy.  

Nie ma limitu czasu na pokonanie trasy. Jednakże zamknięcie zawodów planowane jest na 

godzinę 14.30. Do tego czasu każdy zawodnik, który ukończy bieg jest klasyfikowany.  

W przypadku niepokonania przeszkody bądź pokonania jej w nieprawidłowy sposób lub 

skrócenia trasy zawodnik otrzymuje karę czasową. W czasie biegu każdy zawodnik ma 

obowiązek dostosować się do komunikatów podawanych przez sędziów. 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

 

 

W przypadku dyskwalifikacji bądź nieukończenia zawodów z powodu nie zmieszczenia się w 

limicie czasu zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego. 



Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe i zagubione. 

Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz natryski. 

Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe jednak Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania zawodów w przypadku 

wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, kierując się bezpieczeństwem 

zawodników. 

W przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby zawodników do rywalizacji Organizator 

zwróci wpisowe tylko tym zawodnikom, którzy stanęli do rywalizacji. 

Organizator nie ubezpiecza zawodników.   

Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych. 

Nagrody odebrać do 7 dni po zakończeniu zawodów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów o czym informować 

będzie na oficjalnej stronie zawodów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy startowej. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w 

zgłoszeniu, w tym w oświadczeniu o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w biegach, a 

także zgodę zamieszczenie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku 

urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, 

radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na 

wskazany adres mailowy ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących biegów. 

 

Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z 

organizatorem i organizatorem przy realizacji biegów i akcji z nim związanych na podstawie 

umów powierzenia zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). 

 

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub 

zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i 

Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na 

wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

- Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w 

dowolnej formie 

- Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w  

zakresie jego udziału w biegach 

- Wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej 

- Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku 



- Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym 

- Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach 

- Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych- Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w 

biegach w postaci zdjęć z trasy biegów (link do zdjęć i materiałów wideo zostanie 

umieszczony przy nazwisku uczestnika). 

 


