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Regulamin 

Karwiny Biegają 

Gdynia 13.10.2013 r. 

I. Organizator 

The North Event Krzysztof Walczak 

II. Termin i miejsce biegu 

13.10.2013 Gdynia Karwiny – wejście do lasu od ul. Zofii Nałkowskiej 

III. Cel imprezy 

1) Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu. 

2) Promocja terenów zielonych. 

3) Popularyzacja różnych form wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

4) Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

IV. Zapisy 

1) on-line: http://elektronicznezapisy.pl/events/1006/starts/new 

2) w biurze zawodów 

V. Wpisowe 

1) do dnia 10.10.2013 - 20zł 

2) w dniu imprezy, w biurze zawodów - 50zł 

3) raz wniesiona opłata niepodległa zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na innego uczestnika 

VI. Uczestnictwo 

1) W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w 

dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego. 

2) Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym 

akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszeniowej/liście 

startowej. 

3) Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi 

prawidłowo wypełnionego formularza oraz opłacenie wpisowego oznacza, że uczestnik rozważył i 

ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie 

wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i 

strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.  

4) W biegu głównym mogą brać udział zawodnicy od 16 roku życia (wymagana pisemna zgodą 

opiekuna). 

 

  

http://elektronicznezapisy.pl/events/1006/starts/new


 

The North Event  81-185 Gdynia, ul. Porębskiego 7B/6 
www.thenorthevent.pl  biuro@thenorthevent.pl 
 

VII. Klasyfikacja 

Zawodnicy rywalizują w następującej kategorii wiekowej z podziałem na kobiety oraz mężczyzn: 

 Open 

 16-19 

 20-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 powyżej 60 

VIII. Nagrody 

1) Każdy uczestnik imprezy otrzyma pamiątkowy medal. 

2) W kategorii OPEN pierwsze trójki zarówno mężczyźni oraz kobiety otrzymają nagrody finansowe 

(300/200/100zł). 

3) W kategoriach wiekowych: medale, zwycięzca puchar. 

4) Nagrody nie dublują się. 

IX. Postanowienia końcowe 

1) Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 

3) W depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych. 

4) Uczestnicy imprezy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków 

5) Przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 

oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika imprezy na wykorzystanie podanych przez niego danych 

osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach 

handlowych, a tak że na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o 

ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi 

przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie 

kierująckorespondencję na adres organizatora. 

6) Pomiar czasu odbędzie się za pomocą systemu Chrono Track (chipy zwrotne). 

7) Ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego. 

8) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

ŻYCZYMY SUKCESÓW – ORGANIZATORZY 


