
Regulamin Biegu Cracovia INTERRUN 2008 

Bieg organizowany jest przez firmę INTERSPORT Polska SA z siedzibą w Krakowie przy ulicy J. Conrada 
63 oraz OSiR ,,Krakowianka” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Eisenberga 2.  

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w biegu.  

1. Warunkiem udziału w biegu jest: 

- zgoda uczestnika na poddanie się wymaganiom podanym w niniejszym regulaminie poprzez 
podpisanie deklaracji uczestnictwa i, 

- przekazanie do OSiR Krakowianka lub punktów rejestracji znajdujących się w sklepach Intersport  
oraz stoiskach INTERRUN wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia i,  

- zakup pakietu startowego. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian daty i/lub miejsca, w którym ma się odbyć Impreza. 
Informacje o tym fakcie będą zamieszczane na stronie www.interrun.pl. Zmiany daty i/lub miejsca nie 
powodują powstania żadnych dodatkowych zobowiązań po stronie Organizatora. 

Wszystkie osoby uczestniczące w biegu są zobowiązane dotrzeć i uczestniczyć w nim na własny koszt. 

2. W biegu mogą startować wyłącznie osoby, których stan zdrowia na to pozwala. Osoby 
niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w biegu, 
potwierdzającą zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej. Treść oświadczenia stanowi załącznik 
do regulaminu. Z uwagi na fakt, ze start w Cracovia INTERRUN 2008 jest związany z naturalnym 
ryzykiem związanym z uprawianiem sportu i może spowodować obrażenia ciała, jak również szkody 
o charakterze majątkowym, podpisanie formularza uczestnictwa oznacza, że Uczestnik w należyty 
sposób ocenił własne umiejętności oraz ryzyko związane z uczestnictwem w biegu, i dobrowolnie 
zdecydował się uczestniczyć w biegu. Podczas biegu uczestnicy są ubezpieczeni od NW do kwoty 
10 000,00 PLN przez Głównego Organizatora Cracovia INTERRUN 2008 – firmę INTERSPORT Polska 
S.A. 
 
3. Punkty rejestracji (stoiska INTERRUN zlokalizowane przy sklepach INTERSPORT w pasażu CHR 
Plaza, CH Zakopianka i Galerii Krakowskiej, OSiR „Krakowianka” ul. Eisenberga 2 w Krakowie) 
przyjmować będą zapisy osób, które w dniu 18 maja 2008 będą mieć ukończone co najmniej 11 lat. 
Punkty rejestracji będą działać w dniach od 23 kwietnia 2008 r. do 17 maja 2008 r., a w dniu biegu 18 
maja 2008 w biurze zawodów przy starcie w godzinach od 9.00 – 11.00. Przy dokonaniu zapisu 
Uczestnik jest zobowiązany do pokazania dowodu tożsamości. Treść formularza zgłoszeniowego 
dostępna jest na stronie internetowej www.interrun.pl oraz w/w punktach. 

4. Cena pakietu startowego wynosi 30 PLN od jednego uczestnika i może zostać uiszczona wyłącznie 
w formie wpłaty gotówkowej w ww. punktach przyjmowania zgłoszeń. W przypadku jednorazowego 
zakupu 5 pakietów startowych, uczestnik otrzymuje szósty pakiet za darmo. 

5. Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności w wypadku nie 
odebrania przez niego pakietu startowego. 



6. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do startu w koszulkach otrzymanych w ramach pakietu 
startowego. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do biegu uczestnika który nie 
będzie ubrany w  koszulkę znajdującą się w pakiecie startowym. 

7. Organizator zastrzega 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. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich 
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników 
biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-
Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak 
również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez 
Organizatora. 

9. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków 
podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom 
zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem 
wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator 
zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 

10. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 
zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych 
osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach 
handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o 
ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poza 883. Uczestnikowi 
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując 
korespondencję na adres organizatora INTERSPORT Polska S.A., ul. J. Conrada 63, 310357 Kraków. 

11. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu 
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane 
zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, 
poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

12. W przypadku wypadku, odniesienia obrażeń (również śmierci), oraz poniesienia jakiejkolwiek 
szkody lub wyrządzenia jej komukolwiek w związku z udziałem Uczestnika w Cracovia Interrun 2008, 
zobowiązuje się on nieodwołalnie do ochrony Organizatora i do zwrotu mu wszelkich kosztów i 
wydatków poniesionych przez niego na rzecz jakichkolwiek osób (w tym ubezpieczycieli).. 

13. Decyzja o zwrocie przez uczestnika zakupu pakietu startowego leży całkowicie w gestii 
Organizatora. 

14.1 W ramach biegu, Organizator będzie prowadził klasyfikacje o miano najbardziej rozbieganej 
szkoły, firmy ,organizacji w Krakowie. 

14.2 W klasyfikacji będą uwzględniani wyłącznie uczestnicy  którzy ukończą bieg. W celu uczestnictwa 
w klasyfikacji niezbędne jest zgłoszenie się do biegu najpóźniej w dniu 16 maja 2008 r. 



14.3  Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach:   

A.  Szkoły  w Krakowie – wg. rodzaju i numeru  

1. Szkoły podstawowe wszelkiego typu  
2. Gimnazja    
3. Szkoły zawodowe ,Zespoły szkół   
4. Liceum wszelkiego typu   
5. Technikum  wszelkiego typu  
6. Szkoły policealne   
7. Uczelnie wyższe  
 

B. Firmy - wg numeru NIP  
C. Organizacje – wg  KRS 

 
14.4 Do uczestnictwa w klasyfikacji niezbędne jest wpisanie na formularzu  zgłoszeniowym do biegu 
numeru i nazwy szkoły lub odpowiedniego numer NIP firmy lub KRS organizacji najpóźniej do dnia 
16.05.2208. Składając podpis na formularzu dana osoba oświadcza, że podane dane są prawdziwe. 
Organizator nie bierze odpowiedzialności za złożone oświadczenia.  
 
14.5 Ukończenie biegu (przekroczenie linii startu i mety) przez Uczestnika jest równoznaczne z 
przyznaniem jednego punktu szkole, firmie , organizacji w ogólnej klasyfikacji. Za zwycięzcę w danej 
kategorii będzie uznany podmiot, który uzyskał najwięcej punktów w danej kategorii.  
 
 14.6 Zwycięzcy (szkoła, firma, organizacja) w odpowiednich kategoriach otrzymają prestiżowy tytuł 
„Najbardziej rozbieganej szkoły/firmy/organizacji w Krakowie”, co zostanie potwierdzone dyplomem i 
pucharem oraz nagrodą – bonami towarowymi do wykorzystania w sklepach sportowych „Intersport” 
w Polsce o wartości równej kwocie  30 zł *ilość sklasyfikowanych osób. Bon towarowy zostanie 
przekazany na ręce dyrektora szkoły, prezesa firmy do 14 dni od daty biegu. 

15. Klasyfikacja konkursu oraz indywidualne wyniki biegu zostaną ogłoszone wg. numerów 
sportowych na stronie www.interrun.pl, na co uczestnik wyraża zgodę. 
 
16. W przypadku gdy jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane, w całości lub części, 
za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to pozostałe postanowienia Regulaminu (w całości 
lub częściowo) zachowują swoją ważność i wykonalność. 

17. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom biegu w 
siedzibie Organizatora oraz na stronie www.interrun.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany  
bez podania przyczyny warunków niniejszego regulaminu poprzez ich publikację na stronie 
www.interrun.pl 

Deklaracja uczestnika: 

Pragnę wziąć udział w imprezie biegowej Cracovia  INTERRUN 2008, która odbędzie się w Krakowie w 
dniu 18 maja 2008 roku. Bieg organizowany jest przez firmę INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w 
Krakowie przy ulicy J. Conrada 63, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 



Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 216182, NIP 676-001-65-53, o wpłaconym kapitale 
zakładowym w wysokości 1.393.333,40 zł oraz OSiR ,,Krakowianka” z siedzibą w Krakowie przy ulicy 
Eisenberga 2.  

Niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i 
prawidłowe oraz oświadczam że przeczytałem/am i zrozumiałem/am warunki rejestracji i przyjmuję 
do wiadomości oraz potwierdzam, że przez złożenie oraz podpisanie prawidłowo wypełnionego 
formularza rejestracyjnego jestem związany/a Warunkami Zgłoszenia i Uczestnictwa. 

Niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i 
prawidłowe oraz oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem warunki rejestracji i przyjmuje do 
wiadomości oraz potwierdzam. 

 

 


