
                                     

                             

Regulamin  II  edycji biegu  z przeszkodami  o nazwie : 

   SURVIVAL WAŁU POMORSKIEGO w Tucznie  - BIEG Z DOBRĄ ENERGIĄ  

  

 

  

1.CEL IMPREZY : 

  

-propagowanie aktywnego trybu życia i sportowej rywalizacji 

-połączenie umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności sportowej 

-połączenie sportu z dobrą zabawą , muzyką i integracja  sportowo –rodzinna 

- promocja regionu  

  

  

2.ORGANIZATORZY 

  

Organizatorem zawodów jest  Miasto i Gmina Tuczno ,Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie,  Fitness 

Club PULS  w Wałczu  (reprezentowany  przez  Artura  Balwierza)  oraz  Wałeckie Towarzystwo Sportu 

i Rekreacji 

  

  

3.TERMIN I MIEJSCE : 

  

 Bieg odbędzie się  11 Sierpnia 2018  roku  w miejscowości  Tuczno , odprawa  zawodników  i 

weryfikacja  drużyn od godz. 9:00, miejsce PLAŻA miejska  . W biegu mogą wziąć udział wyłącznie 

uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

Organizatorom  przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestnik, zostanie 

o tym zawiadomiony poprzez: zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej , 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. 

  

  

4.UCZESTNICTWO: 

  

-bieg ma charakter biegu z przeszkodami .Uczestnicy będą mieli do pokonania przeszkody naturalne 

jak i sztuczne o różnym stopniu trudności . W biegu mogą wziąć  udział wszystkie chętne osoby, które 

ukończyły  w dniu zawodów 16 rok życia i:                                                         

a)  dokonały opłaty startowej   i przeszły pozytywnie weryfikacje                           

b) wypełniły formularz zgłoszeniowy . Zapisy  www.maratonczykpomiarczasu.pl  Osoby 

niepełnoletnie muszą posiadać  zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach ( załącznik)oraz 

podpisany regulamin. 

c) Akceptują  udział  w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i 

ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty 

(pogorszenia) zdrowia lub życia; 

d) Wyrażą  odrębną  zgodę  na przetwarzanie danych osobowych  podanych w formularzu 

zgłoszeniowym, 

e) Wyrażą  zgodę  na nieodpłatne wykorzystanie  utrwalonego w formie  fotografii lub zapisu wideo 

wizerunku swojego wizerunku  w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych 

Organizatorów a także : 

 - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie materiałów  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, 

-publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów 

  

  

5.ZASADY ZAPISÓW 

  

5.1. Limit uczestników  biegu głównego wynosi 200 osób , Ze względu na ograniczoną ilość miejsc  

stosujemy zasadę – kto pierwszy ten lepszy.    

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/


5. 2. Warunkiem zapisania się na bieg jest wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się 

na Stronie internetowej www.maratonczykpomiarczasu.pl  

  5.3. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 10 dnia przed 

dniem imprezy   

5.4. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe , przy czym Organizator nie gwarantuje 

kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po  upływie  terminu.  

5.5. Zapisy online zamykane są na 10 dni przed danym biegiem. Po tym terminie Uczestnik może 

dokonać zapisu wyłącznie osobiście w  Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie 

  

  

6.OPŁATA STARTOWA 

  

Wysokość wpisowego –opłata startowa  wynosi 49,00 zł ( czterdzieści  dziewięć złotych)  do dnia 1 

sierpnia.  Nr konta bankowego- Bank Spółdzielczy Wieleń oddział w Tucznie 

09 8960 0003 2600 2727 2000 0010  

Po tym terminie   opłata startowa wynosi 99,00 zł ( dziewięćdziesiąt dziewieć złotych)  i można ją 

uiścić  wyłącznie osobiście  w Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie 

Zniżka dla zespołów/drużyn za  udział w biegu –NIE OBOWIĄZUJE  w tej edycji 

Dla mieszkańców  Miasta i Gminy TUCZNO opłata startowa wynosi 1zł , zapisy osobiście w GOK u 

Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty, nie ma możliwości zmiany danych 

Uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.  Organizator  nie zwraca dokonanych 

opłat startowych !  Prosimy o podejmowanie   przemyślanych  decyzji ! 

  

  

7.ŚWIADCZENIA 

  

W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje: 

a) prawo wzięcia udziału w biegu; 

b) zestaw startowy  

c) upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu  (medal), przy czym otrzymuje go tylko Uczestnik, 

który dotrze do mety 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/


 d) posiłek regeneracyjny 

  

  

  

8.KLASYFIKACJE 

  

  Organizator przyznaje wyróżnienia w następujących kategoriach: 

a) Kobiety – miejsce I (puchar) 

-klasyfikacja wiekowa  do lat 35 , do lat 50 i powyżej + 50  

b) Mężczyźni – miejsce I ( puchar) 

        -klasyfikacja wiekowa  do lat 35 , do lat 50 i powyżej +50  

c) Klasyfikacja drużynowa (na podstawie sumarycznego czasu pięciu najszybszych członków zespołu).      

     Zwycięska  druż yna  otrzymuje również  puchar . 

Puchar dla najstarszego zawodnika- KOBIETY i MĘŻCZYZNY 

 

  

  

9.WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

  

Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także 

drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom 

kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje 

wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną 

odpowiedzialność.   Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z 

trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego 

ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w 

stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym 

bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą 

zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, sponsorów i 

partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu 

wpisowego. Zakazuje się również startu  w koszulce innej niż  dopuszcza organizator. Każda koszulka 



posiada swój numer startowy, który zostaje przypisany indywidualnie  dla każdego zawodnika. 

Zagubienie koszulki , zniszczenie lub  podmiana z innym zawodnikiem DYSKWALIFIKUJE  z udziału w 

imprezie ! 

  

  

10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

  

10.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  

10.2. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień.  Przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia i 

miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania listy startowej a także wyników biegu, w 

którym startował.  

10.3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z 

zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

10.4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania. 

10. 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 

jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, 

uniemożliwia udział w biegu.  

  

  

 11.POZOSTAŁE INFORMACJE   

  

Trasa  ma długość  3 km . Obowiązkiem każdego  zawodnika jest pokonanie  wszystkich przeszkód 

samodzielnie, ewentualnie z pomocą innych  zawodnikow. 

Biegi-starty –rozpoczynają się od godz. 11:00 a zawodnicy będą puszczani w grupach-falach  

  

  

  

START DRUŻYNOWY : 

  



W biegu biorą udział również drużyny .Mogą być to kluby, firmy, miejscowości , zakłady pracy, 

znajomi z osiedla czy szkoły itd. Liczba zawodników w drużynie dowolna  .  Każda drużyna wybiera 

swojego kapitana  ,który  zgłasza zespół  do udziału  podająć   jego nazwe i skład imienny . 

Warunkiem uczestnictwa  drużyny w biegu jest posiadanie przez każdego  z członków drużyny opłaty 

startowej . Wszyscy zawodnicy biegną razem ,po biegu sumujemy czasy  najlepszych  5-ciu  osób z 

każdej zgłoszonej drużyny. Wygrywa ta drużyna , której łączny czas  wszystkich zawodników będzie 

najkrótszy. Puchary otrzymuje drużyna zwycięska  -w ilości 5 osób z najlepszym wynikiem 

  

BIEG DZIECI : 

  

Podczas imprezy odbędzie się również bieg dla dzieci 8-10 lat, 11-13 lat , 14-16 lat . Weryfikacja dzieci 

odbywa się w godz 10-11 w specjalnym sektorze.  Każdy młody uczestnik musi być na miejscu z 

prawnym opiekunem ,który dopełni formalności i złoży stosowne oświadczenie. Wszystkie dzieci 

otrzymają  dyplom uczestnictwa  bez względu na osiągnięty wynik. Bieg dla dzieci odbędzie się  po 

zakończeniu  biegów głównych ( około  godz. 13:00 ) 

  

Impreza ma charakter festynu, podczas którego odbędzie się wiele atrakcji . Będzie możliwość  

wzięcia udziału w konkursach .  Bieg odbywa się podczas zawodów  SMOCZYCH ŁODZI oraz 

KOLOROWEGO FESTIWALU WODNEGO – nie zabraknie atrakcji ;)  

 

 


