
 

REGULAMIN  

Biegu Sztafetowego 8 h / 1 km 

„POGOŃ ZA DZIKIEM” 

1. Cele imprezy: 

a. pomoc charytatywna 

b. popularyzacja  biegania i aktywności fizycznej, 

c. promowanie gminy Rydzyna oraz okolicznych szlaków i tras turystycznych,  

d. zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,  

e. integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania i nordic walking, 

f. połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem. 

2. Organizator: 

a. Leśne Dziki  PGB 

3. Współorganizatorzy: 

a. ROK – Rydzyński Ośrodek Kultury 

b. R-TEAM Rydzyna 

c. UKS Dąb Leszno 

d. Orienteering Leszno 

4. Partnerzy: 

a. Stowarzyszenie BAZA, ul. Górna 89a, 63-800 Gostyń 

 

5. Termin i miejsce: 27.05.2023r. Park Zamkowy  w Rydzynie (51.788427, 16.674974) 

6. Opis współzawodnictwa:  

a. Bieg sztafetowy 8 h / 1 km to ogólnodostępna impreza biegowa w formie sztafety 

czteroosobowej. Jednocześnie na trasie może przebywać jedna osoba z drużyny. 

Która pokonuje dowolną ilość okrążeń, jednak w sumie nie mniej niż 4. Zmiana 

zawodników następuje po dowolnej ilości okrążeń w wyznaczonej strefie. Ilość zmian 

jest nieograniczona.   

7. Dystans i trasa:  

a. Bieg- Rywalizacja polega na pokonywaniu wyznaczonej pętli o długości ok. 1 km na 

dystansie 8 godzin .  

Przebieg trasy w załączniku  do niniejszego regulaminu.  

8. Warunki uczestnictwa: 

a. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach i starcie na własną 

odpowiedzialność; 

b. Dokonanie rejestracji on-line i wniesienie opłaty startowej; 

c. Dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z niniejszym regulaminem.  

d. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.  

e. Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 

16 lat i okażą w biurze zawodów pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w 

zawodach. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2. 



9. Zgłoszenia i opłaty wpisowe: 

a. Limit zespołów wynosi 100 sztafet ( drużyna 4 osobowa / każdy zawodnik musi zrobić 

minimum 4 kółka ) 

b. Zgłoszenia zespołów przez formularz www.tritime.pl 

c. Gwarancją startu jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 200,00 zł/ zespół lub 

50 zł za osobę  

d. Ostateczny termin wniesienia opłat: 12.05.2023r. 

e. Wypełnienie zgłoszenia przez Internet nie zakończone przelewem nie gwarantuje 

uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc (opłatę najlepiej uiścić 

w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line). W przypadku wyczerpania się 

limitu miejsc o prawie uczestnictwa w zawodach decyduje kolejność wpłat. Do 

całkowitej rejestracji niezbędne jest stawienie się w Biurze Zawodów po odbiór nr 

startowego, nie wystarczy samo uiszczenie opłaty startowej przelewem.  

10. Świadczenia dla zawodników: 

a. Drewniany medal dla każdego uczestnika 

b. Profesjonalny pomiar czasu, wyniki będą dostępne na stronie www.tritime.pl 

c. zabezpieczenie medyczne 

d. woda na mecie 

e. Sztafeta otrzymuje 4 numery startowe na koszulkę startową oraz 4 zwrotne chipy 

f. Puchary dla zwycięzców w kategoriach ; dyplomy dla pierwszych trzech zespołów w 

każdej kategorii 

11. Program zawodów  

• godz. 8.00-9.30 – odbiór numerów w Biurze Zawodów 

• godz. 9.45 - ustawianie zawodników w sektorze startowym, odprawa techniczna 

• godz. 10.00 - start  

• godz. 18.00 – limit czasu 

• godz. 18:30 - dekoracja 

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego korekty. 

12. Zasady fair-play 

o Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.  

o Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze biegu. 

o Zawodnik będący świadkiem sytuacji niebezpiecznej, wymagającej interwencji medycznej 

zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub 

dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora (zostanie podany w dniu imprezy), a w przypadku 

niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod ogólnopolski numer 

alarmowy 112.  

o Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników.  

13. Klasyfikacje zawodów i nagrody. 

a. Sztafety - rywalizację wygrywa drużyna, która w wyznaczonym czasie pokona 

największą ilość okrążeń . 

• Statuetki za zajęcie miejsc 1-3 

• Nagroda finansowa 400 zł dla pierwszej drużyny  



b. Indywidualnie - rywalizację wygrywa osoba, która w wyznaczonym czasie pokona 

największą ilość okrążeni 

• Statuetki za zajęcie miejsc 1-3 

• Nagroda finansowa 100 zł tylko dla pierwszej osoby 100 zł 

Na zakończenie imprezy w zależności od sponsorów przewidujemy loterię z nagrodami dla uczestników 

14. Ochrona Danych Osobowych 

o Administratorem danych osobowych uczestników Biegu 8 h / 1 km jest Stowarzyszenie BAZA, 

ul. Górna 89a, 63-800 Gostyń 

 

o Dane osobowe uczestników Biegu przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia 

zawodów, wyłonienia kolejności na mecie i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród i 

nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

o W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze 

startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, 

miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do właściciela serwisu Tritime. 

o Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne 

do realizacji wskazanych wyżej celów.  

o Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biegu 8 h / 1 

km  

o Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. 

o Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu 8 h / 1 km , obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w 

której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.  

o Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w 

formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą 

wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

o Organizator oraz współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z 

uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, 

wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby 

komercyjne. 

21. Informacje dodatkowe  

✓ Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub 

po zawodach.  

✓ Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.  

✓ Chip, który otrzyma zawodnik, służący do pomiaru czasu i liczenia okrążeń, musi być 

umieszczony na bucie. Chip jest zwrotny, jego zniszczenie lub utrata wiąże się z opłatą 20 zł. 

✓ Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.  



✓ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na zawody i powrotu z nich.  

✓ Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych 

oraz warunków regulaminu.  

✓ Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.  

✓ Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.  

✓ Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z ich danymi 
osobowymi w postaci imienia, nazwiska oraz miejscowości i danych podanych w zgłoszeniu.  

✓ Opiekunowie i uczestnicy zawodów zgadzają się na kontakt telefoniczny oraz otrzymywanie 
korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój numer telefonu oraz adres 
e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 
2002 r. Nr 144, poz. 1204).  

✓ Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych wydanych w Biurze Zawodów.  

✓ Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów.  

✓ Zawody mogą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.  

✓ Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie zawodów będą usuwane z trasy 

przez obsługę techniczną.  

✓ Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  

✓ Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko 

naturalne.  

✓ W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.  

✓ Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 

żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.  

✓ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji zawodów w związku z 

wystąpieniem czynników od niego nie zależnych.  

✓ Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian 

(aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej zawodów oraz w siedzibie 

Organizatora). 

✓ Organizatorzy zawodów, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do nieograniczonego czasowo i 
terytorialnie wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych 
uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą 
wykorzystywane w materiałach promujących zawody i wydarzenia towarzyszące zawodom 
(prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).  

✓ Uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności 
wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.  

✓ Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).  
 

 


