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REGULAMIN I-go BIEGU „ŁYSOMICZEK” 

  

I. Organizator 

Organizatorem I-go biegu terenowego ŁYSOMICZEK jest  stowarzyszenie DLA NAS 
pod patronatem Wójta Gminy Łysomice. 

 
II. Cel imprezy 

Organizowana przez nas impreza sportowa oraz wydarzenia z nią związane mają na 
celu: 

1. Promocję gminy Łysomice oraz wsi Papowo Toruńskie. 

2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. 

3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej. 

4. Spotkanie integracyjne mieszkańców Gminy Łysomice oraz wsi Papowo Toruńskie. 

5. Aktywowanie do zabawy całej rodziny. 

6. Promocję współzawodnictwa w duchu Fair Play. 

7. Pomaganie w pokonywaniu i przekraczaniu własnych barier i własnych słabości. 

 

III. Termin i miejsce 

16 czerwca 2018   godziny 10:00 otwarcie imprezy 

Miejsce biura zawodów będzie mieściło się przy zbiegu ulicy Leśnej oraz ulicy 
Heweliusza w Papowie Toruńskim Osieki (załącznik nr 2). 

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym 
Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej 
informacji na stronie internetowej http://lysomiczek.pl,  funpagu @BiegLysomiczek 
oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu. 
Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony 
Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek 
roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.  
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IV. CHARAKTER IMPREZY 

Impreza ma charakter otwarty. ŁYSOMICZEK -   to przede wszystkim rodzinna impreza 
biegowa w terenie z przeszkodami dla mieszkańców gminy Łysomice. Zależy nam by 
rodzic mógł wystartować i nie tylko zmierzyć się z wyzwaniem ale także wspólnie 
z swoim synem lub córką przebyć trasę którą przygotowaliśmy. W każdej z tych 
dyscyplin uczestnicy sprawdzą swoją, wytrzymałość psychiczną i fizyczną, sprawność 
i kondycję. Przygotowane przez nas przeszkody sprawią całej rodzinie wiele radości 
i niezapomnianych chwil.   

Szczegóły dotyczące trasy biegu, opisu oraz rozmieszczenia przeszkód i lokalizacji biura 
zawodów będą opublikowane przez Organizatora na stronie internetowej biegu 
http://lysomiczek.pl oraz stronie FB - https://www.facebook.com/BiegLysomiczek/. 
Najważniejsze informacje zostaną podane najpóźniej 2 tygodnie przed startem 
ŁYSOMICZKA. 

 

V. Uczestnictwo 

W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 4 rok życia i są 
mieszkańcami gminy Łysomice. Dzieci w wieku 4-11 będą mogły wystartować 
wyłącznie pod kontrolą swoich rodziców którzy będą za nie odpowiedzialni.   Osoby 
niepełnoletnie będą dopuszczone do udziału w Biegu tylko za pisemną zgodą rodzica 
lub opiekuna prawnego (zgodnie z załączonym oświadczeniem – załącznik nr 1), 
którego obecność w czasie zawodów jest konieczna.  

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego (po 
wcześniejszym założeniu konta) zamieszczonego na stronie internetowej 
www.elektronicznezapisy.pl oraz w dniu zawodów w biurze zawodów jednak nie 
później niż 60 minut przed startem.  

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku 
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 

Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
wewnętrznych Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji 
kolejnych biegów oraz dokumentowania zawodów, każdy zawodnik ma obowiązek 
zapoznać się z Regulaminem ŁYSOMICZKA i zobowiązany jest do jego przestrzegania.  

Każdy uczestnik zgłoszony do I Biegu ŁYSOMICZKA otrzyma numer startowy, który 
będzie przypisany uczestnikowi (rodzinie). Zabrania się uczestnikom dokonywania 
jakichkolwiek zmian i modyfikacji w wyglądzie numerów startowych. 

Udział zawodników w biegu, jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia 
opłaty w wysokości 20zł/osoba (dziecko). 

 

VI. NAGRODY I WYNIKI 

 

Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma pamiątkowy medal. 

Uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach: 

http://www.elektronicznezapisy.pl/
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a. Rodzina 

b. Dzieci wiek 4-5 

c. Dzieci wiek 6-8 

d. Dzieci wiek 9-11 

e. Dzieci  wiek 12-17 

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach dzieci  otrzymują nagrody rzeczowe. 

Rodzinne za miejsca I-III w klasyfikacji otrzymują pamiątkowe  trofea.  

W związku z możliwością uczestnictwa rodzin o różnej liczebności, w celu wyłonienia 
zwycięskiej rodziny w kategorii „Rodzina” przyjmuje się jako podstawową rodzinę 
4-osobową. Sumaryczny wynik rodzin o mniejszej lub większej ilości domowników 
będzie się powiększony lub zmniejszony o odpowiednią wartość (np. w przypadku 
rodziny 3-osobowej ich sumaryczny wynik będzie powiększony o wartość 0,25). 

Dekoracja zwycięzców oraz wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia około 
godziny 17.00 w ramach Dnia Sąsiada sołectwa Papowo Toruńskie-Osieki w miejscu 
rozpoczęcia zawodów. 

 

VII.  OPŁATA STARTOWA 

1. Opłata startowa wynosi 20 zł/osoba (dziecko). 

2. Opłata startowa obejmuje możliwość udziału w wydarzeniu, pakiet startowy: numer 
startowy, pamiątkowy medal (pod warunkiem dotarcia do mety) i nagrodę 
(w przypadku zajęcia miejsca od I do III) oraz rzeczy ufundowane przez sponsorów.  

3. Opłatę startową należy uiścić na numer rachunku bankowego stowarzyszenia 
DLA NAS: 24 1600 1462 1814 0550 3000 0001 w ramach rejestracji poprzez stronę 
www.elektronicznezapisy.pl do 7 dni przed terminem imprezy. Po tym terminie 
Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego i pamiątkowego medalu. 

4. Pakiety startowe będą do odbioru u Organizatora w dniu zawodów. 

 

VIII. BEZPIECZEŃSTWO 
 

1. Biorąc udział w imprezie musisz liczyć się z tym, że możesz się zadrapać, otrzeć, 
nabawić się kontuzji, złamań lub stłuczeń w związku z pokonywaniem przeszkód na 
trasie. 

2. Niedopuszczalne jest startowanie w butach z kolcami, jak również udział pod wpływem 
alkoholu lub innych używek (narkotyki, doping, dopalacze, inne). Zakazy te 
podyktowane są przede wszystkim bezpieczeństwem uczestników oraz troską o stan 
przeszkód. 

3. Jeżeli uczestnik nie dostosuje się i złamie powyższe zakazy Organizator może 
wykluczyć go z imprezy i usunąć z jej terenu. Ponadto Organizator może wyciągnąć 
konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika. 

http://www.elektronicznezapisy.pl/
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4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia, poza ubezpieczeniem NNW. Dlatego każdy 
z uczestników powinien posiadać wykupione odpowiednie ubezpieczenie. 

 

IX. PROTESTY 
 

Protesty odnośnie przebiegu biegu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie 
w formie pisemnej w dniu rozgrywania biegu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące 
wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia 
wyników.  

 
 

X. DANE OSOBOWE 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów 
związanych z organizacją biegu. 

2. Do przetwarzania danych osobowych zastosowanie mają przepisy ustawy z 29 sierpnia 
1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. 
poz. 1309) 

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych oraz zgoda na ich 
przetwarzanie jest dobrowolna, lecz niezbędne do wzięcia udziału w imprezie. 

4. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika obejmuje miedzy innymi publikację: 
imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości. 

5. Uczestnikowi imprezy, w każdym czasie, przysługuje prawo do wglądu do swoich 
danych osobowych, zmiany oraz ich wykreślenia. 

 

XI. OCHRONA WIZERUNKU  
 

1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz na publikację 
materiałów z imprezy ŁYSOMICZEK zawierających jego wizerunek, głos lub wypowiedź 
w całości lub w częściach na potrzeby marketingowe i promocyjne Organizatora, jego 
imprez oraz partnerów. 

2. Zgoda obejmuje wykorzystanie i publikację wizerunku uczestnika oraz materiałów 
z imprez zawierających jego wizerunek na stronach internetowych, portalach 
społecznościowych, w prasie, radiu, telewizji. 

3. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za wykorzystanie lub/i publikację jego 
wizerunku lub/i materiałów z imprez z jego wizerunkiem. 

 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
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1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

2. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, o czym będzie informował na 
stronie internetowej zawodów. 

3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń 
Organizatora oraz lekarza (ratownika medycznego). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz dokumenty 
pozostawione bez nadzoru. 

5. Uczestnik, który nie stawił się z jakiejkolwiek przyczyny na starcie imprezy nie będzie 
do niej dopuszczony. 

6. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane przez uczestników nie będą do nich 
wysyłane, jak również nie będzie za nie zwracana jakakolwiek kwota. 

7. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi 
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

8. Uczestnik zobowiązuje się do : 

• przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie 
uznawany jako usprawiedliwienie); 

• zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

• realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy; 

• kulturalnego zachowywania się; 

• samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. 

9.  Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica 
lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej. 

10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien 
bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze będącej na trasie biegu  lub w Biurze Zawodów 
pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej. 

11. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie biegu w trakcie 
jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

12. Na trasie biegu  mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podbiegi  i zbiegi. 
Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik. 

13. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 
z przeprowadzeniem i organizacją I Biegu ŁYSOMICZEK nie ponoszą odpowiedzialności 
względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe 
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez 
uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za 
wyrządzone szkody. 

14. Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu każdej edycji ŁYSOMICZKA 
oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody 
Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla 
własnego użytku, nie w celach zarobkowych).Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że 
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jest zobowiązany, przed wzięciem udziału w imprezie ŁYSOMICZEK, do podpisania 
oświadczenia o znajomości regulaminu. 

15. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie mu pierwszej 
pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny 
działający w imieniu Organizatora. 

16. Podpisując oświadczenie o znajomości regulaminu uczestnik jednocześnie oświadcza, 
że: 

• jest zdrowy i nie zataił okoliczności zdrowotnych wykluczających go z udziału 
w imprezie;  

• nie ma żadnych przeciwwskazań, w szczególności zdrowotnych, do udziału 
w imprezie i jest w pełni zdolny do udziału w danej imprezie; 

• bierze udział w imprezie ŁYSOMICZEK dobrowolnie i na własną odpowiedzialność 
i ryzyko; 

• przyjmuje do wiadomości i jest świadomy tego, że udział w biegu wiąże się 
z wysiłkiem fizycznym, psychicznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, 
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych; 

• przyjmuje do wiadomości i jest świadomy tego, że z udziałem w zawodach mogą 

wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. 

19. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na 
adres: bieg@lysomiczek.pl lub poprzez funpage @BiegLysomiczek.  
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA w I BIEGU ŁYSOMICZEK 

W DNIU 16.06.2018r.  

 

....................................................................               …………………………………..……  
Nazwisko, imię rodzica (opiekuna)      Tel. kontaktowy rodzica/opiekuna (komórkowy)  

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:   

 

....................................................... …………………… ………………………………  
Nazwisko, imię  dziecka      Data urodzenia    Pesel  

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w biegu, oraz że jego udział  

w biegu odbywa się za moją wiedzą i na moją odpowiedzialność, co potwierdzam 

własnoręcznym podpisem.   

...................................................................   ………………………………………  
Nazwisko, Imię (Rodzica/opiekuna prawnego)    Data, podpis  

  

Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka (wpisać imię i nazwisko 

dziecka)……………………………………………..…………… brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań 

zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego udział w imprezie sportowej – 

I Bieg ŁYSOMICZEK. Stan jego zdrowia pozwala na udział jako uczestnika biegu.   

...................................................................   ………………………………………  
Nazwisko, Imię (Rodzica/opiekuna prawnego)    Data, podpis  

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (wpisać imię  

i nazwisko dziecka)……………………………………………..………………………………. zawartych 

w formularzu rejestracyjnym oraz karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do organizacji 

i przeprowadzenia I Biegu ŁYSOMICZEK zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 922).   

Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach 

informacyjnych dotyczących I Biegu ŁYSOMICZEK.  

...................................................................   ………………………………………  
Nazwisko, Imię (Rodzica/opiekuna prawnego)    Data, podpis 
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Załącznik nr 2 

 

 

 


