
Regulamin imprezy
„I Bieg Północy: Władysławowo - Rozewie”

1. Cele zawodów

a) popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu,

b) popularyzacja terenów gminy Władysławowo jako odpowiedniego miejsca do uprawiania 
aktywnego wypoczynku.

2. Organizator

Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, ul. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

Kontakt: Janusz Nowicki tel. (58) 674-54-45, e-mail j.nowicki@wladyslawowo.pl

3. Termin, dystans, limity, trasa

a) termin biegu: - 23 czerwca 2013 r.

b) dystanse i miejsca:

- bieg główny na ok. 15 km - start godz. 11:00 stadion OPO „Cetniewo” we Władysławowie,

- bieg skrócony na ok. 8 km  - start godz. 11:00 Latarnia Morska w Rozewiu,

- meta obu biegów - stadion OPO „Cetniewo” we Władysławowie.

c) limity:

- czasu przebiegnięcia - 2 godziny i 30 minut,

- ilości uczestników - 300 osób.

d) trasa: - bieg poprowadzony zostanie plażą, duktami leśnymi, 
nawierzchnią asfaltową oraz podbiegami po schodach.
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4. Warunki uczestnictwa

a) prawo do uczestnictwa posiadają osoby, które w dniu 23.06.2013 r. będą mieć ukończone 
16 lat i okażą dokument stwierdzający tożsamość podczas weryfikacji. Osoby niepełnoletnie   
muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w imprezie,

b) warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu 
pod oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność,

c) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dotyczących 
bezpieczeństwa.

5. Warunki finansowe

a) uczestnicy startują na własny koszt,

b) koszty organizacyjne pokrywa organizator i sponsorzy oraz zawodnicy,

c) opłata startowa w wysokości 30 zł płatna na konto CKPiS Władysławowo:

55 2030 0045 1110 0000 0213 0690 lub gotówką przed startem w Biurze Zawodów,

- tytuł wpłaty: „startowe BP - imię i nazwisko uczestnika ”, a w przypadku startu w biegu na 8 
km z dopiskiem - „ósemka”,

- opłata startowa dokonana z błędami, bez wystarczających danych umożliwiających 
identyfikację zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będzie honorowana i nie podlega 
zwrotowi. Wniesiona opłata nie może być scedowana na innego zawodnika i nie 

podlega zwrotowi,

d) zamknięcie listy może nastąpić wcześniej - po odnotowaniu 300 opłat startowych na 
koncie organizatora,

e) za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty 
startowej.
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6. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie www.elektronicznezapisy.pl 

oraz w dniu startu w Biurze Zawodów.

7. Biuro Zawodów

Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu startu 23.06.2013 r. w godz: 9:30 - 10:40 na stadionie 
OPO „Cetniewo” we Władysławowie.

Przed startem uczestnicy zawodów otrzymają pakiet startowy.

8. Nagrody

a) puchary dla trzech najlepszych zawodników na trasie 15 km i dla zwycięzcy biegu na 8 km,
statuetki dla najlepszych kobiet na obu trasach,

b) pamiątkowe medale dla każdego uczestnika kończącego bieg,

c) wśród  wszystkich  uczestników,  którzy  ukończą  bieg, wylosowane  zostaną  nagrody
rzeczowe i upominki,

d) nagrody specjalne dla pierwszych małoletnich uczestników biegu na 15 km (dziewczyna i
chłopiec do 18. roku życia) – uroczyste wręczenie 29 czerwca podczas XIV edycji Alei Gwiazd
Sportu, lub zostaną przesłane pocztą,

e) wręczenie pucharów oraz losowanie nagród nastąpi w godz. 13:30 - 14:30.

9. Pozostałe sprawy organizacyjne

- każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego w widocznym
miejscu. Osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane,

- pomiar czasu będzie odbywał się za pomocą czipów,

- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

- impreza odbędzie się przy ruchu ograniczonym,
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- w czasie imprezy organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne,

- organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- organizator zapewnia dowóz uczestników biegu na 8 km ze stadionu OPO „Cetniewo” we 
Władysławowie pod Latarnię Morską w Rozewiu, wyjazd autokaru o godz. 10:30 (chyba, że 
będzie więcej chętnych - wówczas wykonany zostanie dodatkowy kurs o wcześniejszej porze),

- organizator zapewnia napoje na trasie i mecie oraz ciepły posiłek regeneracyjny po biegu,

-  zawodnicy  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  dla  potrzeb
wewnętrznych  organizatora,  a  także  wyrażają  zgodę  na  wykorzystanie  ich  wizerunku  w
materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy,

-  organizator  zapewnia  ochronę  danych  osobowych  zawodników  zgodnie  z  wymogami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

-  wszelkie  kwestie  sporne  dotyczące  imprezy  rozstrzyga  organizator.  Jego  decyzje  są
ostateczne i niepodważalne,

-  organizator zastrzega sobie możliwość zmian w  regulaminie,  o których zobowiązuje się
poinformować uczestników w formie komunikatów ustnych i  pisemnych wywieszonych na
tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów) przed rozpoczęciem imprezy,

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Centrum Kultury Promocji i Sportu we Władysławowie
6 czerwca 2013 r.
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