
Regulamin 

KRAKOWSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 
11 listopada 2022 

 

I. ORGANIZATOR 

Fundacja Vena-Sport 

II. BENEFICJENT 

Fundacja Schola Cordis Profesora Janusza Skalskiego 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Krakowski Bieg Niepodległości odbędzie się 11 listopada 2022 roku ( tj. Piątek) w Krakowie 

2. Start Krakowskiego Biegu Niepodległości nastąpi z deptaka al. 3-go Maja (na wysokości 
Kamienia Papieskiego) w Krakowie, o godzinie 11:11 

3. Meta biegu znajdować się będzie przy Kopcu Józefa Piłsudskiego 

4. Biuro Zawodów będzie mieścić się w pomieszczeniach pod narożnikiem południowo-
wschodnim trybuny Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (wejście od ul. 
Reymonta). 

5. Biuro Zawodów będzie czynne w dniu: 

10.11.2022 r. w godzinach 16:00- 19:30  
11.11.2022 r. w godzinach 07:00- 10:10  

IV. TRASA 

1.  Długość trasy – 11 km 111 m 

2.  Organizator ustala limit czasu do pokonania trasy na 100 minut tj. do godziny 12:51 

3.  Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi na każdym kilometrze od 1 do 11. 

4.  Opis trasy: 

START – Al. 3-go maja w okolicy Kamienia Papieskiego (deptak) – Al. Focha (deptak) – 
Al. Focha (most na Rudawie, jezdnia) – ul. Królowej Jadwigi (1/2 jezdni) – ul. Zaścianek 
– aleja Jerzego Waszyngtona – szlaki i alejki na terenie Lasu Wolskiego – META 
(Kopiec Józefa Piłsudskiego). 

  

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem do startu w Biegu jest zgłoszenie się i opłacenie opłaty startowej do dnia 11 
listopada 2022 r. do godz. 10:10 tj. do godziny oficjalnego zamknięcia biura zawodów. 

2. W biegu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie tj. powyżej osiemnastego roku życia czyli 
osoby które do dnia 11 listopada 2022 ukończą 18 rok życia. 



3. Organizator dopuszcza start osób w wieku od 16 lat, pod warunkiem przedłożenia zgody 
opiekuna prawnego w biurze zawodów. 

4. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie lub jest zobligowany osobiście 
złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu. 

5. Pomiar czasu i klasyfikacja zostanie przeprowadzona przez system elektronicznego pomiaru 
czasu. Każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym chip, który należy zamocować zgodnie 
z instrukcją (mocowanie sznurówkami przy bucie). Warunkiem sklasyfikowania zawodnika 
jest: 

 właściwe zamocowanie numeru startowego (z przodu w widocznym miejscu) 

 prawidłowe zamocowanie chipa  

 przebiegnięcie po wyznaczonej trasie i ukończenie biegu w czasie nie dłuższym niż 
ustalony w powyższym regulaminie tj. 100 minut 

6.  Zawodnicy, którzy nie zastosują się do powyższych ustaleń oraz zawodnicy pokonujący 
trasę w sposób niedozwolony zostaną bezwzględnie zdyskwalifikowani. 

7.  Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:51 są zobowiązani do przerwania biegu. 

Każdy zawodnik, który pozostanie na trasie Biegu po upływie limitu czasu (100 min.), jest 
obowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym oraz 
Kodeksu Cywilnego. 

8. W czasie trwania biegu uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do 
komunikatów osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób 
działających w imieniu Organizatora. Uczestnicy niestosujący się do komunikatów w/w osób 
zostaną zdyskwalifikowani. 

9. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu 
zobowiązani są do bezwzględnego umożliwienia przejazdu w/w pojazdu. 

10. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. 

11. Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników na wózkach inwalidzkich (w tym hand 
bike, rim push, active wheelchair) oraz z wózkami dziecięcymi. 

12. Bezwzględnie zabrania się startu bez obuwia. 

13. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 

14. W przypadku nie zastosowania się do w/w punktów regulaminu Krakowskiego Biegu 

Niepodległości zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie brany pod uwagę w 

klasyfikacji KBN. 

 

VI. KRAKOWSKA MILA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Zawody rozpoczną się o godz 10:00 

Start: Deptak przy al. Focha (okolice Głazu Pamiątkowego) 

Meta: Deptak przy al. 3-go Maja 

Dystans 1918m 

Limit czasu: 40 min 

Opłata startowa wynosi 30 zł. 



 

Istnieje możliwość dokupienia koszulki w biegu (poza ceną pakietu), której koszt 

wynosi - 30 zł. Deklaracja zakupu koszulki do 31 października 2022 – przez formularz 

rejestracji. 

Organizator ustala limit uczestników na 1000 osób. 

Biuro zawodów (pomieszczenia pod narożnikiem południowo-wschodnim trybuny 

Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana - wejście od ul. Reymonta)  czynne: 

10.11.2022 r. (czwartek) w godzinach 16:00- 19:30  

11.11.2022 r. (piątek) w godzinach 07:00 - 09:00 

W biegu mogą wziąć udział osoby poruszające się na wózkach oraz zawodnicy 

Nordic Walking. 

Organizator dopuszcza start osób niepełnoletnich, pod warunkiem przedłożenia 

zgody opiekuna prawnego w biurze zawodów i udziału w biegu pod opieką osoby 

dorosłej. W przypadku uczestników w wieku 16 i 17 lat, niezbędna jest tylko zgoda 

opiekuna prawnego. 

Dekoracja zawodów odbędzie się bezpośrednio po ich zakończeniu (klasyfikacja 

OPEN, miejsca 1-3) w okolicy mety. 

 

VI. ZAWODY DZIECI 

1. Zawody rozpoczną się o godz 9:00 na terenie zielonym Krakowskich Błoń, w okolicy startu 
(na wysokości ul. Oleandry). 

2. Przybliżone godziny startów i dystanse: 

godz. 09:00 – start biegu na 100m, dzieci do lat 6  

godz. 09:15 - start biegu na 200m, dzieci w wieku 7-9 lat  

godz.09:30 - start biegu na 300m, dzieci w wieku 10-12 lat  

godz.09:45 - start biegu na 400m, dzieci w wieku 13-16 lat  

3. W przypadku złych warunków atmosferycznych, zawody dla dzieci zostaną odwołane 

4. Opłata startowa wynosi 10PLN 

https://competitions.timekeeper.pl/kbn-dzieci 

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu okolicznościowej koszulki 20 PLN (opcja w 
formularzu zapisów) 

5. Organizator ustala limit uczestników na 500 osób (w sumie w czterech biegach). 

6. Odbiór pakietów startowych i ewentualnie zamówionych koszulek w godzinach pracy Biura 
Zawodów par. III pkt  5, w dniu 11 listopada 2022 do godz. 8:30 

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

1. Organizator ustala limit uczestników: 2000 zawodników dla biegu 11 km 111m, 1000 osób 
dla biegu 1918m oraz 500 osób w zawodach dzieci. 

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Krakowskim Biegu Niepodległości przyjmowane są: 

https://competitions.timekeeper.pl/kbn-dzieci


a) na stronie internetowej do 4 listopada 2022 roku elektroniczny formularz zgłoszeniowy 
zamieszczony na stronie www Krakowskiego Biegu Niepodległości – 

https://competitions.timekeeper.pl/kbn 

b) w Biurze Zawodów w dniu 11 listopada 2022 roku– pod warunkiem nie wyczerpania limitu 
uczestników. 

3. Opłata startowa wynosi: 
 

Termin Indywidualnie 

do 500 osób z wniesioną opłatą startową 70 zł 

501-1000 osób z wniesioną opłatą startową 90 zł 

1001-1500 osób z wniesioną opłatą startową 100 zł 

Powyżej 1501 osób z wniesioną opłatą startową 130 zł 

10.11.2022 i 11.11.2022 (gotówką lub kartą w biurze 
zawodów) 

150 zł 

 
 
 
 
 

a) Płatność dokonywana może być: 
 bezpośrednio po rejestracji - klikając na czerwono zaznaczony prostokąt obok 

nazwiska na liście startowej z napisem: “opłać”. Można to zrobić także później, w 
dowolnym momencie. 

 Opłata startowa może być również wniesiona na nr konta organizatora: 
Konto: PKO BP o/Wieliczka   65 1020 2892 0000 5202 0765 7143 

Fundacja Vena-Sport 
ul. Glinik 108 A 
31-990 Kraków 
Tytuł przelewu: „Opłata startowa KBN za ……………….” w miejsce kropek należy 
wpisać imię, nazwisko zawodnika i datę urodzenia 

 Gotówką lub kartą płatniczą w Biurze Zawodów w dniu 11. Listopada 2022 r. 
 

b) Wniosek o wystawienie faktury należy złożyć mailowo na adres ewa@vena-sport.pl w 
terminie do 7 dni po wykonaniu opłaty startowej. 

c) Zapisy Grupowe: 10zł zniżki otrzymuje każdy członek grupy (Grupa - minimum 7 osób) 
uczestniczący w Krakowskim Biegu Niepodległosci. 

• Poszczególni członkowie rejestrują się bez dokonania opłaty startowej. 

• Koordynator grupy zgłasza grupę pisząc na adres ewa@vena-sport.pl  

• Na podstawie informacji zwrotnej, Koordynator grupy dokonuje przelewu za wszystkich 
członków grupy, na rachunek bankowy podany powyżej, dopisując nazwę grupy w tytule 
przelewu. 

https://competitions.timekeeper.pl/kbn
mailto:ewa@vena-sport.pl


• Członkowie grupy nie muszą należeć do jednego Klubu, Stowarzyszenia lub Grupy 
Biegowej. 

• Po upływie terminu zapisów internetowych (po 04.11.2022) nie ma możliwości zmiany 
drużyny. 

 

VIII. KLASYFIKACJA 

Prowadzona będzie klasyfikacja I-III: 

1. Generalna Kobiet i Mężczyzn 

2. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn: 

K 18-29 M 18-29 

K 30-39 M 30-39 

K 40-49 M 40-49 

K 50-59 M 50-59 

K 60-69 M-60-69 

K 70 i starsze M 70 i starsi 

3. Klasyfikacja zespołowa. Liczy się sumę punktów przyznawanych przez pomiar czasu 7 
najszybszych zawodników z danej firmy na mecie. Firma z najniższym wynikiem, a wiec tym 
samym z najszybszymi biegaczami wygrywa. (Metoda stosowana przez międzynarodowe 
stowarzyszenia lekkiej atletyki /biegów ). 

4. Klasyfikacja Służb Mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska itp.) 

5. ”Najliczniejsza Firma” – Firma/Stowarzyszenie/Klub/Grupa Biegowa, która wystawi największą 
ilość zawodników, którzy przekroczą linię mety w regulaminowym czasie - wygrywa. 

6. Dekoracja Krakowskiego Biegu Niepodległości odbędzie się około godz. 13:00 w okolicach 
mety (przy Kopcu Marszałka J. Piłsudskiego) 

 NAGRODY 

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy 
medal. 

2. Organizator przewiduje nagrody o wartości: 

Krakowski Bieg Niepodległości 11 km 111 m  
KLASYFIKACJA OPEN 

 kobiety mężczyźni 

I miejsce 600 PLN 600 PLN 

II miejsce 400 PLN 400 PLN 



III miejsce 300 PLN 300 PLN 

 

 

IX. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

1. Depozyt (busy przed linią startu) będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników 
zapakowane do worków, oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem. 

2. Worki oraz naklejki będą dostępne bezpośrednio przy Depozycie. 

3. Organizator zapewni transport depozytu z miejsca startu na metę. Pierwszy transport 
odjedzie o 10:45. Ten depozyt można będzie odebrać od razu po zakończeniu biegu.  

4. Drugi bus z depozytem wyjedzie o godzinie 10:55. Organizator nie gwarantuje odbioru tego 
depozytu bezpośrednio po ukończeniu biegu, ze względu na późną godzinę odjazdu i ew. 
brakiem możliwości dojazdu na linie mety !! 

5. Wydawanie worków z depozytu w okolicy mety (parking przy Kopcu J. Piłsudskiego) 
będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. 

6. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności 
za pobranie worka przez inną osobę. 

 
Uwaga: Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawienie w depozycie 
wartościowych rzeczy.Organizator nie odpowiada także za rzeczy uczestników 
pozostawione poza depozytem 

7. Organizator przewiduje przebieralnie w okolicy biura zawodów oraz w okolicy mety (w 
namiotach). 
 

8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się: 

a) numer startowy wraz z chipem + agrafki, 
b) Koszulka techniczna czerwona lub biała. (Organizator zamawia 50% koszulek białych 

i 50 % koszulek czerwonych). Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w 
żądanym kolorze po wyczerpaniu zapasu koszulek w danym kolorze. 

c) zawodnikom zapisującym się w biurze zawodów – w dniach 10.XI i 11.XI.2022 roku, 
organizator nie gwarantuje otrzymania koszulek. W przypadku braku koszulek, 
zostaną one wysłane po biegu na adresy podane przy rejestracji. 

d) materiały informacyjne, 

9. Trasa biegu będzie oznakowana. 

10. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy. 

11. Organizator zapewnia toalety w okolicy startu / mety. 

12. Organizator zapewnia punkt odświeżania na trasie Biegu 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy  

pn. Krakowski Bieg Niepodległości przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w    szczególności 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu: 



- przeprowadzenia imprezy pn. Krakowski Bieg Niepodległości przetwarzane, tj.: 

a) rejestracji uczestnika, 
b) przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej, 
c) ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia, 
d) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych 
osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora w trakcie biegu, 
spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, 
e) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, 
wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego 
przez Organizatora, 
f) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia w Biurze 
Zawodów, 
g) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym także ewentualnego ustanowienia pełnomocnika, 
który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego, 
h) prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek 
bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez 
Organizatora a także na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu, 
i) wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika, z czasem netto, brutto, międzyczasami, miejscem w 
klasyfikacjach, a także istotnych informacji dotyczących organizacji i    przeprowadzenia imprezy. 
j) przyznania i wydania nagród, 
k) rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych     należnego w razie 
otrzymania nagrody, 
l) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora, 
- marketingowym i promocyjnym Organizatora, 
- przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, 

- przesyłania newslettera 
W związku z faktem, że dopuszcza się możliwość odbierania pakietów startowych i nagród przez osoby 
umocowane do dokonania tej czynności w imieniu uczestnika imprezy (pełnomocników uczestników), 
Organizatorowi imprezy zostaną udostępnione dane osobowe pełnomocników, w zakresie: imię, nazwisko, 
seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość, organ wydający dokument potwierdzający 
tożsamość. 
Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy pn. Krakowski 
Bieg Niepodległości przetwarzane będą zgodnie z    obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w 
celu umożliwienia odebrania pakietu startowego     w imieniu uczestnika imprezy. 

Administratorem danych osobowych osób,     o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest Fundacja Vena-Sport, z 
siedzibą: ul. Glinik 108a, 31-990 Kraków; adres poczty elektronicznej: biuro@vena-sport.pl. Kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: biuro@vena-sport.pl. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2     jest zgoda osoby, 

której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 
W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez 
uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana 

w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób: 
a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych 
Osobowych, tj. Fundacji Vena-Sport, ul.    Glinik 108a, 31-990 Kraków) lub na adres poczty elektronicznej 
Administratora Danych Osobowych, tj. biuro@vena-sport.pl, 
b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów. 
Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym 
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy, 
wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione 
komentatorom biegu, spikerom na mecie biegu, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom 
czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych 
osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych. 
Dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
Dane osobowe uczestników, a także pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich 

ani organizacji międzynarodowych. 
Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników     będą przechowywane przez 

Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją 
dokumentów. Okres ten wynika z    wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych 
do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z    
dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do 
momentu wycofania zgody. 
Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, 

które może realizować względem Administratora Danych Osobowych: 
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 



b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych), 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 
f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO); 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w 

imprezie pn. Krakowski Bieg Niepodległości. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w 
imprezie pn. Krakowski Bieg Niepodległości  
Uczestnik imprezy może wyrazić zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie 
wizerunku przez Organizatora, tj. Fundacji Vena-Sport z siedzibą przy ul. Glinik 108a w Krakowie obejmujące 
utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć przedstawiających jego osobę do celów 
informacyjnych i promocyjnych imprezy pn.: Krakowski Bieg Niepodległości, przetwarzanie w mediach 
elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego okienka (tzw. checkboxu) w trakcie dokonywania zapisu przez Internet na stronie Organizatora 
albo poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
2. Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak by 

były widoczne dla sędziów przez cały czas biegu. 
3. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 
4. Organizator dopuszcza odbiór numeru i pakietu startowego przez osoby 

trzecie, po przekazaniu w Biurze Zawodów pisemnego upoważnienia 
uczestnika. Upoważnienie można wydrukować ze strony biegu. 

5. Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie zawodników w obuwiu 
sportowym. 

6. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się 

przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we 
własnym zakresie). 

7. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację i prawidłowy przebieg 
Biegu z wyłączeniem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Uczestników 
lub mających źródło w przyczynach zewnętrznych, których nie można było 
przewidzieć tzw.siła wyższa ( np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, 
wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie), jak również okoliczności 
całkowicie niezależnych od Organizatora, pomimo działania Organizatora z 
najwyższą starannością. 

8. W przypadku odwołania imprezy, spowodowanej działaniem siły wyższej 
organizator ustali jej inny termin i poda informację newsletterem do 
uczestników z wniesioną opłatą startową, na adresy mailowe podane przy 
rejestracji. W takim przypadku opłata startowa nie podlega zwrotowi i zostaje 
przeniesiona na kolejny termin zawodów lub inne zawody realizowane przez 
organizatora. 

9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwychwypadków. 

10.  Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających. 

11. Organizator ze względu bezpieczeństwa zaleca nieużywanie sprzętu 
muzycznego (jak np. odtwarzacze mp3, radioodbiorniki, telefony komórkowe, 
itp.) w szczególności wsposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami 
lub organizatorami (przepisy PZLA i IAAF). 

12. Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani. 



13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje 
bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu. 

14. Organizator nie dopuszcza udziału w biegu zawodników biegnących ze 
zwierzętami na smyczy. 

15. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny Zawodów do godziny 13:30 w 
dniu odbywania się biegu. 

16. Protesty będą rozpatrywane w trybie natychmiastowym, a decyzja Sędziego 
Głównego jest ostateczna ze względu na porę zawodów i ceremonii dekoracji. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji 
regulaminu w sytuacjach spornych. 

18. W wyjątkowych wypadkach organizator zastrzega sobie prawo do 
niedopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach, biorąc pod uwagę 
zasady współżycia społecznego i charakter zawodów. 

 

Dyrektor Biegu 

Paweł Żyła 

 


