
 

 

REGULAMIN IMPREZY „II BIEG DO ŹRÓDEŁ” 

BIEG I PIKNIK RODZINNY 

Pas Nadmorski w Gdańsku, Park Jelitkowski  

06.06.2015, g. 11.00- 17.00 

 

Postanowienia Ogólne: 

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania imprezy pod nazwą „II BIEG DO 

ŹRÓDEŁ” (zwanej dalej Imprezą), składającej się z trzech części:  

a) rekreacyjnego Biegu Rodzinnego na dystansie 3,5 km; 

b) Biegu Głównego na 10 km;  

c) Pikniku.  

2. Wszystkie osoby biorące udział w biegach oraz pikniku (zwane dalej Uczestnikami) są 

zobowiązane do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu oraz przepisów 

porządkowych obowiązujących na terenie, na którym odbywa się Impreza (Park 

Jelitkowski, Park Reagana pomiędzy Potokiem Jelitkowskim, a molo w Brzeźnie. 

3. Organizatorami Imprezy są Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z 

o.o.,oraz Urząd Miejski w Gdańsku (zwani dalej Organizatorem). 

4. Celem imprezy jest: 

a) Promocja zdrowego, aktywnego stylu życia i gdańskiej wody; 

b) Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności 
ruchowej; 

c) Kształtowanie nawyku picia wody i podkreślenie jej roli dla człowieka i środowiska.  

 

                                                   §1 

Podstawowe zasady dotyczące Imprezy: 

 

1. Impreza ma charakter otwarty z zastrzeżeniem, że: 

a)  Udział w rekreacyjnym Biegu Rodzinnym wymaga wcześniejszych zapisów przy 

pomocy specjalnie przygotowanej strony internetowej www.biegdozrodel.pl, która 

odsyła do systemu zapisów. (Szczegółowe zasady uczestnictwa w Biegu Rodzinnym 

zostały określone w § 3 niniejszego Regulaminu). 

b) Udział w Biegu Głównym na 10 km wymaga wcześniejszych zapisów za pomocą strony 

www.biegdozrodel.pl i dokonania opłaty startowej przy pomocy specjalnie 

przygotowanego systemu elektronicznego oraz pobrania pakietu startowego w dniu 

Imprezy (Szczegółowe zasady uczestnictwa w Biegu Głównym zostały określone w §  4 

niniejszego Regulaminu).  

2. W Imprezie mogą brać udział wszystkie osoby, w tym dzieci przebywające pod opieką 

rodziców lub opiekunów prawnych, z zastrzeżeniem ograniczeń wiekowych określonych 

w § 4 ust. 2a i 2b (dotyczących Biegu Głównego na 10 km).  

3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników, a w szczególności zobowiązani są 

przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i stosować się  do zaleceń i 

zarządzeń organizatorów wyróżnionych identyfikatorami oraz służb porządkowych. 

4. Służby porządkowe Organizatora Imprezy - pracownicy ochrony, posiadający 

odpowiednie identyfikatory i uprawnienia mają prawo do: 

a) legitymowania osób (Uczestników Imprezy) w celu ustalenia ich tożsamości; 
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b) w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania niniejszego Regulaminu Imprezy 

wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu Imprezy; 

c) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych osób przebywających na terenie Imprezy, 

a także ich mienia. 

5. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w Imprezie, lub za szkody przez nie 

spowodowane odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 

6. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do poszanowania sprzętu artystów, dostawców 

usług, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność 

Organizatora i właściciela terenu. 

7. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie Imprezy mogą być obsługiwane tylko 

przez osoby do tego upoważnione. 

8. Wszelkie przypadki naruszenia mienia wymienionego w pkt.6 będą zgłaszane Policji 

bądź służbom porządkowym. Uczestnicy Imprezy odpowiadają karnie lub cywilnie za 

szkody wyrządzone Organizatorowi lub innym Uczestnikom.  

9. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać odpowiednim służbom porządkowym lub 

przedstawicielom Organizatora wyróżnionym identyfikatorami.  

10. Wszelkie przypadki zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić do 

służby medycznej (punkty medyczne znajdują się w Parku Jelitkowskim na starcie 

biegów (w miejscu organizacji Pikniku) oraz na 5 km Biegu Głównego (w Parku 

Reagana).  

11. Wypadki na trasie Biegu Rodzinnego lub Biegu na 10 km oraz potrzebę udzielenia 

pomocy medycznej Uczestnik powinien zgłosić do osób zabezpieczających trasę.   

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie, na 

którym odbywa się Impreza. 

13. Odpady żywności, opakowania itp. należy wrzucać do przeznaczonych do tego koszy. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a)  zmian w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (np. 

deszcz/ załamanie pogody/ awaria sprzętu itp.) 

b) zmiany harmonogramu imprezy, skrócenia lub odwołania Imprezy. 

15. Osoby uczestniczące w Imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystywanie ich 

wizerunku w ewentualnych materiałach filmowych, radiowych i promocyjnych 

realizowanych przez Organizatora w związku z Imprezą m.in. w zakresie utrwalania i 

zwielokrotniania materiałów, ich rozpowszechniania poprzez publiczne wykonanie, 

wystawienie, nadawanie a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp. 

 

§2 

W trakcie Imprezy zabrania się: 

 

1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków 

odurzających. 

2. Posiadania i używania przedmiotów niebezpiecznych: broni, materiałów pirotechnicznych i 

innych narzędzi mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 

3. Wzniecania ognia. 

4. Załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż sanitariaty. 

5. Wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i 

bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne 

osoby. 



6. Dodatkowo, podczas Pikniku na polanie w Parku Jelitkowskim zabrania się  poruszania się 

wszelkimi pojazdami, rowerami, hulajnogami, rowerami itp. 

  

                              

§3 

Zasady uczestnictwa w Biegu Rodzinnym: 

 

1.Termin i miejsce, podstawowe informacje. 

a) Bieg Rodzinny odbędzie się w dniu 06.06.2015 r. w Gdańsku, na terenie pasa 
nadmorskiego. Bieg Rodzinny rozpocznie się o godz. 11:00 w Parku Jelitkowskim. 

b) Trasa biegu wiedzie ścieżkami rowerowymi oraz spacerowymi wewnątrz Parku 

Reagana. 
c) Długość trasy: 3,5 km. 

d) Miejsce, program (godzina startu itd.) oraz szczegółowa trasa Biegu Rodzinnego będzie 
dostępna na stronach internetowych organizatora: www.biegdozrodel.pl i www.giwk.pl. 

e) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godzin, miejsca startu i trasy 

Biegu, przy czym  Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez 
zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach internetowych: 

www.biegdozrodel.pl i  www.giwk.pl. 
f) Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony 

Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika. 

g) Uczestnicy ustawiają się na starcie według wskazówek Organizatora. 
h) W czasie Biegu Rodzinnego nie będzie prowadzony pomiar czasu. 

i) Dla uczestników Biegu Rodzinnego przewidziane są pakiety startowe. 
j) Dla każdego uczestnika Biegu Rodzinnego przewidziany jest drobny upominek.  

 

2. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa: 
 

a) Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.biegdozrodel.pl, do dnia 31.05.2015. W 
dniu startu nie ma możliwości zapisania się do Biegu Rodzinnego. 

b) Organizator ustala limit uczestników na 950 osób. O udziale Uczestników w Biegu 

Rodzinnym decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo 
przekazania dodatkowych miejsc dla zaproszonych gości. 

c) Udział w Biegu Rodzinnym jest bezpłatny. Organizator nie pobiera opłaty startowej. 
d) Wszyscy uczestnicy Biegu Rodzinnego otrzymają od Organizatora drobny upominek do 

pakietu startowego.  
e) Warunkiem udziału w Biegu Rodzinnym jest:  

I. Dokonanie zgłoszenia (zgonie zasadami określonymi pkt. 2 a-d) i pobranie 

pakietu startowego w Biurze Zawodów w dniu Imprezy (od godz. 8:30 do 10:00). 
Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie 

dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pełnomocnictwa Uczestnika (druk 
dostępny na stronach internetowych: www.biegdozrodel.pl i www.giwk.pl oraz w 
Załączniku numer 2 do Regulaminu), wraz z załączoną do wglądu kserokopią 

dokumentu tożsamości uczestnika w przypadku pełnomocnictwa. 
II. Udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw 

i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.  
III. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Biegu Rodzinnym. 
IV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie 

tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie 
drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatorów na adres mailowy 

uczestników informacji i ankiet dotyczących Biegu Rodzinnego. 
f) Prawo do startu mają również osoby niepełnoletnie pod warunkiem zarejestrowania 

osoby niepełnoletniej za pośrednictwem strony internetowej www.biegdozrodel.pl  
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g) Jednocześnie uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi 
zgody na uczestnictwo w Biegu Rodzinnym podpisanej przez  rodzica lub opiekuna 

prawnego (wzór dostępny na stronach internetowych: www.biegdozrodel.pl 
www.giwk.pl oraz w Załączniku nr 5 do Regulaminu). Zgodę należy pozostawić w Biurze 

Zawodów przy Rejestracji. 
h) Rodzice/ prawni opiekunowie biorą na siebie wszelką odpowiedzialność za start 

nieletniego i zwalniają z odpowiedzialności Organizatora. 

i) Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest poruszanie się po trasie Biegu Rodzinnego 
na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych. 

Możliwe jest natomiast korzystanie z kijków typu Nordic Walking. 
j) Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb 

porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu Rodzinnego. 

Organizator ma prawo usunąć osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek 
publiczny, przebieg Biegu Rodzinnego lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

k) Uczestnik z chwilą dokonania zgłoszenia do Biegu Rodzinnego potwierdza, że zapoznał 
się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 
 

3. Klasyfikacje i nagrody w Biegu Rodzinnym. 
 

a) Organizator nie wprowadza pomiaru czasu i klasyfikacji biegowej. 
b) Nagrody dla uczestników biegu rodzinnego zostaną wylosowane we wspólnym dla obu 

biegów losowaniu, które odbędzie się podczas Pikniku. 

c) Udział w losowaniu wezmą Ci Uczestnicy Biegu Rodzinnego, którzy 06.06.2015  roku, do 
godz. 14:00,  wrzucą do urny odrywany kupon z numeru startowego. Drugą część 

numeru startowego należy zatrzymać do momentu losowania i okazać, w przypadku 
wylosowania nagrody. Organizator przewiduje 20 nagród rzeczowych o wartości około 
150 zł każda. 

d) Dodatkowo, wśród uczestników Biegu Rodzinnego i Biegu Głównego zostanie 
wylosowana jedna nagroda specjalna o wartości około 750 zł.  

e) Nagrody będzie można odebrać tylko podczas rodzinnego pikniku. Nagrody nie będą 
wysyłane do zwycięzców drogą pocztową po zakończeniu Imprezy.  

f) Wylosowany numer startowy nie bierze udziału w losowaniu po raz drugi. 

g) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród i ich wartości. Uczestnik, zostanie 
o każdej zmianie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na 

stronach internetowych  www.biegdozrodel.pl www.giwk.pl. 
 
 

4. Przebieralnia i depozyt. 
 

a) Przebieralnie oraz depozyt dla uczestników Biegu Rodzinnego znajdować się będą na 
starcie w oznaczonych namiotach. 

b) Uczestnicy Biegu Rodzinnego oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, które 

oznaczają naklejką z numerem startowym. Worki i naklejki zostaną dołączone do 
pakietu startowego.  

c) Zgubienie numeru startowego zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobrane 
rzeczy przez inną osobę. 

d) W przypadku zagubienia numeru rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po 

odebraniu wszystkich pozostałych worków za okazaniem dowodu osobistego. 
e) Za rzeczy pozostawione w depozycie organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
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5. Postanowienia końcowe dotyczące Biegu Rodzinnego. 

 
a) Jeżeli którekolwiek z postanowień §3 uznane zostanie, w całości lub częściowo, 

za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w 
całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność. 

b) Wiążąca i ostateczna interpretacja §3 należy do Organizatora. 
c) W sprawach nieujętych w §3 rozstrzyga Organizator. 

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Biegu Rodzinnego z przyczyn od 
niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. 

e) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w §3. 

 

 

 

§4 

 

Zasady uczestnictwa w Biegu Głównym na 10 km: 

 

1. Termin i miejsce Biegu Głównego: 
  

a) Bieg Główny odbędzie się w dniu 06.06.2015 r. w Gdańsku. Start Biegu Głównego 
został zaplanowany na godzinę 12:00 w Parku Jelitkowskim. 

b) Miejsce, program Biegu Głównego (godzina startu, wręczenia nagród itd.) oraz 

szczegółowa trasa Biegu Głównego będzie dostępna na stronach internetowych 
Organizatora:www.biegdozrodel.pl i www.giwk.pl, zwanej dalej stroną internetową. 

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godzin, miejsca  startu i trasy 
Biegu Głównego, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez 

zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach  internetowych: 
www.biegdozrodel.pl i www.giwk.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie 
skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań 

w stosunku do Uczestnika. 
d) Trasa biegu wiedzie ścieżkami rowerowymi oraz spacerowymi wewnątrz Parku 

Reagana. 

e) Długość trasy: 10 km (Bieg Główny). 

f) Na trasie Biegu Głównego przebywać mogą jedynie zarejestrowani zawodnicy, obsługa 
Biegu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. 

g) W biegu stosuje się elektroniczny pomiar czasu. 
h) Pomiar czasu wykonany będzie przy wykorzystaniu chipa mocowanego do buta. 
i) Klasyfikacja uczestników w klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych 

odbywa się wg czasów netto. 
j) Limit osób mogących zapisać się do biegu to 500 osób.  

k) Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia dodatkowo 50 osób.  
 
 

2. Uczestnictwo: 

a) Bieg Główny ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej  w dniu 
06.06.2015 r. ukończą 18 lat i jednocześnie wyślą zgłoszenie do biegu i dokonają 
opłaty startowej  za pośrednictwem strony internetowej www.biegdozrodel.pl.  

 
b) Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 06.06.2015 r. ukończą 16 

lat. Pod warunkiem zarejestrowania osoby niepełnoletniej przez rodzica lub opiekuna 
prawnego za pośrednictwem strony internetowej www.biegdozrodel.pl oraz okazania 
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zgody na uczestnictwo w Biegu Głównym podpisanej przez rodzica lub opiekuna 
prawnego Uczestnika. Zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu 

startowego. Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego można pobrać ze stron 
internetowych www.biegdozrodel.pl i www.giwk.pl. Wzór oświadczenia rodzica lub 

opiekuna prawnego znajduje się w Załączniku numer 6 do Regulaminu.  
c) Osoby opisane w ust. 2 pkt. b nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu 

zgłoszeniowego. 

d) Organizator ustala limit Uczestników na 500 osób. O udziale Uczestników w Biegu 
decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zaproszenia dodatkowo 50 osób.  
e) Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego otrzymają profesjonalną koszulkę biegową w 

rozmiarze wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.  

f) Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią biorą na siebie 

wszelką odpowiedzialność za start nieletniego i zwalniają z odpowiedzialności 
Organizatora. 

g) Warunkiem udziału w Biegu Głównym na 10 km jest:  
I. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA 

i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich 

przestrzegania. 
II. Udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka 

wynikającego z charakteru tego wydarzenia. Dopuszcza się do uczestnictwa 
w Biegu Głównym wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające 
przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. 

III. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie 
tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie 

drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatorów na adres mailowy 
uczestników informacji i ankiet dotyczących Biegu Głównego. 

IV. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w ust.  3 niniejszego Regulaminu.  

V. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu Biegu- tzn. 06.06.2015 r. (g. 
8:30 – 11:00). 

h) Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie 
dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pełnomocnictwa Uczestnika, wzór 
dostępny na stronach internetowych: www.biegdozrodel.pl i www.giwk.pl oraz w 

Załączniku numer 2 do Regulaminu, wraz z załączoną kserokopią dokumentu 
tożsamości uczestnika. 

i) Wszyscy zawodnicy startujący w biegach musza zostać zweryfikowani w Biurze 
Zawodów.  

j) Zawodnik, który nie odbierze numeru startowego nie może wystartować w biegu, nie 

będzie również klasyfikowany.  
k) Pakiety startowe wydawane będą w dniu 06.06.2015r. w  Biurze Zawodów w godzinach 

8:30 – 11:00. 

 

3. Zgłoszenia: 

a) Zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie internetowej www.biegdozrodel.pl 

b) Organizator ustala limit Uczestników na 500 osób. O udziale Uczestników w Biegu 
decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej. Organizator 
zastrzega sobie prawo do zaproszenia dodatkowo 50 osób.  

c) Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową do dnia 31.05.2015 r. do godz. 23:59. 
W dniu startu nie ma możliwości zapisania się do Biegu Głównego. Osoby które zgłoszą 

się do dnia 22.05.2015 otrzymują numery startowe imienne. 
d) Organizator zastrzega sobie prawo przekazania dodatkowych miejsc dla zaproszonych 

gości.  

http://www.giwk.pl/
http://www.biegdozrodel.pl/
http://www.giwk.pl/


e) Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu Głównego na 
stronie i wpływu na konto podane przez Organizatora opłaty za pakiet startowy. Opłatę 

należy wnieść w ciągu 48 godzin od dokonania zgłoszenia. 
f) Opłata startowa wynosi 30 zł. 

g) Organizator wystawia faktury VAT na żądanie uczestnika Biegu Głównego. Faktury VAT 
będą wystawiane na osoby lub podmioty po zaksięgowaniu opłaty startowej oraz po 
podaniu dokładnych danych w formularzu zgłoszeniowym podczas procedury 

rejestracyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 roku o 
podatku od towarów i usług (Dz. U.2011.177.1054 j.t). 

h) Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika 
z udziału w Biegu Głównym, nieukończenia Biegu Głównego lub wycofania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych.   

i) Opłata startowa nie podlega przepisaniu na innego Uczestnika. 
j) Opłata startowa musi zostać uiszczona wyłącznie internetowo poprzez link, przesłany na 

adres email podany przez Uczestnika zgłaszającego się do Biegu. 
k) Opłata startowa musi zostać uiszczona w ciągu 48 godzin od dokonania zgłoszenia. 

W dniu startu nie ma możliwości wniesienia opłaty startowej. 

l) Potwierdzeniem dokonania skutecznego zgłoszenia jest pojawienie się danych 
zawodnika na liście startowej na stronie  z potwierdzoną płatnością. 

m) Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem 
i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

4. Przebieralnia i depozyt 

    a) Przebieralnie będą znajdowały się  na starcie Biegu w oznaczonych namiotach.  

b) Organizator zapewni także punkt depozytu, do którego zawodnicy będą mogli oddać     
swoje rzeczy. 

c) Zawodnicy do depozytu oddają rzeczy zapakowane w worki, które oznaczają naklejką z 
numerem startowym. Naklejki oraz worki przekazane są w pakietach startowych. 
Zagubienie numeru startowego przez uczestnika zwalnia Organizatora 

od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 
d) Uczestników Biegu Głównego obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy  

Regulamin. 
e) Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb 

porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma 

prawo usunąć z terenu Biegu Głównego  osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają 
porządek publiczny, przebieg Biegu Głównego lub zachowują się niezgodnie 

z Regulaminem. 

5. Pomiar czasu i wyniki 

a) Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 
b) Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma urządzenie elektroniczne (chip), które 

powinno zostać przytwierdzone do buta. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego 
zdjęcie w trakcie biegu skutkuje dyskwalifikacją.  

c) Po zakończeniu biegu chip należy wrzucić do specjalnie przygotowanych pojemników 

(znajdujących się w okolicy METY biegu). 
d) Podczas Biegu Głównego wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe 

przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne 
jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości. 

e) Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację 

uczestnika, ponieważ Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na 
osoby trzecie. 



f) Wyniki biegu zostaną przesłane uczestnikom poprzez wiadomość SMS, na podany w 
zgłoszeniu numer telefonu komórkowego. Lista wyników będzie także dostępna na 

tablicy w Biurze Zawodów, na stronie Organizatora.  

 

5. Limit czasu i kontrole: 
 

a) Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 02h:00min:00s. 
b) Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 02h:00min:00s. godziny od strzału 

startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy nie będą 
sklasyfikowani. 

c) Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na 

własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego 
oraz Kodeksu Cywilnego. 

d) Organizator może podjąć decyzję o zmianie limitu czasu. 
e) Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród 

wybranych uczestników. 

 

 

6. Punkty nawadniania i punkty medyczne: 

a) Punkt zaopatrzony w wodę będzie zlokalizowany na 5-tym km Biegu Głównego. 

b) Punkty medyczne będą znajdowały się na 5-tym km Biegu Głównego oraz na  mecie  
w  Parku Jelitkowskim i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.                 

 

7. Klasyfikacje: 

 

f) Podczas Biegu Głównego na 10 km prowadzone będą następujące klasyfikacje:  

I. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. 
II. Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Lp. Klasyfikacja kobiet 

1. K16 kobiety od 16 lat do 19 lat   

2. K20 kobiety od 20 lat do 29 lat  

3. K30 kobiety od 30 lat do 39 lat 

4. K40 kobiety od 40 lat do 49 lat 

5. K50 kobiety od 50 lat do 59 lat 

6. K60 kobiety od 60 lat do 69 lat 

7. K70 kobiety od 70 lat i więcej 

Lp. Klasyfikacja mężczyzn 

1. M16 mężczyźni  od 16 lat do 19 lat   

2. M20 mężczyźni  od 20 lat do 29 lat  

3. M30 mężczyźni  od 30 lat do 39 lat 

4. M40 mężczyźni  od 40 lat do 49 lat 

5. M50 mężczyźni  od 50 lat do 59 lat 

6. M60 mężczyźni  od 60 lat do 69 lat 

7. M70 mężczyźni  od 70 lat i więcej 



g) Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu netto wykonywany za pomocą 
chipa mocowanego do buta Uczestnika. 

8. Nagrody 

a) Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg Główny w czasie  
02h:00min:00s. godziny od strzału startera, otrzymają medal. Medale będą rozdawane 

na MECIE Biegu. 
9.  

 
b) Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-V) i mężczyzn (miejsca I-V), 

otrzymują nagrody rzeczowe (bony zakupowe do sklepu sportowego) o następującej 

wartości: 

Klasyfikacja generalna kobiet: 

I. Bon o wartości  600 PLN 

II. Bon o wartości 500 PLN 

III. Bon o wartości 400 PLN 

IV. Bon o wartości 300 PLN 

V. Bon o wartości 200 PLN 

Klasyfikacja generalna mężczyzn: 

I. Bon o wartości 600 PLN 

II. Bon o wartości 500 PLN 

III. Bon o wartości 400 PLN 

IV. Bon o wartości 300 PLN 

V. Bon o wartości 200 PLN. 

a) Nagrody rzeczowe (bony zakupowe do sklepu sportowego) otrzymują także zwycięzcy 
w   klasyfikacjach wiekowych kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-II): 

Klasyfikacje wiekowe kobiet: 

 

Klasyfikacje wiekowe mężczyzn: 

kobiety od 16 lat do 19 lat 

I. Bon o wartości 150 PLN 

II. Bon o wartości 100 PLN 

III. Bon o wartości 50 PLN 

mężczyźni  od 16 lat do 19 lat 

I. Bon o wartości 150 PLN 

II. Bon o wartości 100 PLN 

III. Bon o wartości 50 PLN 

 

kobiety od 20 lat do 29 lat 

 

I. Bon o wartości 150 PLN 

II. Bon o wartości 100 PLN 

III. Bon o wartości 50 PLN 

mężczyźni  od 20 lat do 29 lat 

 

I. Bon o wartości 150 PLN 

II. Bon o wartości 100 PLN 

III. Bon o wartości 50 PLN 

kobiety od 30 lat do 39 lat 

I. Bon o wartości 150 PLN 

II. Bon o wartości 100 PLN 

III. Bon o wartości 50 PLN 

mężczyźni  od 30 lat do 39 lat 

I. Bon o wartości 150 PLN 

II. Bon o wartości 100 PLN 

III. Bon o wartości 50 PLN 

kobiety od 40 lat do 49 lat 

I. Bon o wartości 150 PLN 

II. Bon o wartości 100 PLN 

III. Bon o wartości 50 PLN 

mężczyźni  od 40 lat do 49 lat 

I. Bon o wartości 150 PLN 

II. Bon o wartości 100 PLN 

III. Bon o wartości 50 PLN 

kobiety od 50 lat do 59 lat 

I. Bon o wartości 150 PLN 

II. Bon o wartości 100 PLN 

III. Bon o wartości 50 PLN 

mężczyźni  od 50 lat do 59 lat 

I. Bon o wartości 150 PLN 

II. Bon o wartości 100 PLN 

III. Bon o wartości 50 PLN 

kobiety od 60 lat do 69 lat 

I. Bon o wartości 150 PLN 

II. Bon o wartości 100 PLN 

III. Bon o wartości 50 PLN 

mężczyźni  od 60 lat do 69 lat 

I. Bon o wartości 150 PLN 

II. Bon o wartości 100 PLN 

III. Bon o wartości 50 PLN 

kobiety od 70 lat i więcej 

I. Bon o wartości 150 PLN 

mężczyźni  od 70 lat i więcej 

I. Bon o wartości 150 PLN 



II. Bon o wartości 100 PLN 

III. Bon o wartości 50 PLN 

II. Bon o wartości 100 PLN 

III. Bon o wartości 50 PLN 

c) Nagrody w klasyfikacji generalnej i klasyfikacjach wiekowych nie dublują się. Oznacza to 
że osoba która wygra bieg główny nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej. 

d) Uczestnicy biegu głównego mogą wziąć udział we wspólnym dla obu biegów losowaniu, 

które odbędzie się podczas Pikniku. 
e) Udział w losowaniu wezmą Ci Uczestnicy Biegów, którzy 06.06.2015  roku, do godz. 

14:00, po dotarciu na metę wrzucą do urny odrywany kupon z numeru startowego. Drugą 
część numeru startowego należy zatrzymać do momentu losowania i okazać, w przypadku 
wylosowania nagrody. Organizator przewiduje 20 nagród rzeczowych o wartości około 150 

zł każda. 
f) Dodatkowo, wśród uczestników Biegu Rodzinnego i Biegu Głównego zostanie wylosowana 

jedna nagroda specjalna o wartości około 750 zł.  
g) Wylosowany numer startowy nie bierze udziału w losowaniu po raz drugi. 
h) Nagrody zostaną rozdane podczas ceremonii dekoracji, która odbędzie się w trakcie 

trwania Pikniku. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii 
dekoracji.   

i) Nagrody będzie można odebrać tylko podczas rodzinnego pikniku. Nagrody nie będą 
wysyłane do zwycięzców drogą pocztową po zakończeniu Imprezy. 

j) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród i ich wartości. Uczestnik, zostanie 

o każdej zmianie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na 
stronach internetowych  www.biegdozrodel.pl www.giwk.pl. 

  
 

 

9. Finansowanie: 
 

a) Koszty wpisowego, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy imprezy 
lub organizacje delegujące. 

b) W ramach wpisowego Uczestnik nabywa pakiet startowy. 

 

10. Postanowienia końcowe: 
 

a) Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegów w czasie ich trwania i po 

ich zakończeniu. 
a) Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, 

które może stać się udziałem uczestnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy 
wykupionej indywidualnie przez Uczestnika. 

b) Przebywanie na trasie Biegu Głównego bez ważnego numeru startowego jest zabronione. 

W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, wózkach 
inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze 

zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest 
również korzystanie z kijków typu Nordic Walking. 

c) Pisemne protesty przyjmuje Organizator Biegu na e-mail: giwk@giwk.pl Protesty 
rozstrzyga Komitet Organizacyjny – decyzje Komitetu są nieodwołalne. Protesty będą 
rozpatrywane w czasie 3 dni roboczych, po tym terminie wyniki Biegu stają się oficjalnymi. 

d) Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, 
zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez 

Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia 
takich szkód. 

e) Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony 

do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez 
Uczestnika niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu, lub przedstawicieli Organizatora 

podczas Biegu. 

http://www.biegdozrodel.pl/
http://www.giwk.pl/
mailto:giwk@giwk.pl


f) Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za całkowicie 
lub częściowo nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to 

ważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które będą w dalszym ciągu 
ważne i wykonalne. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić 

postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia 
nieważnego i niewykonalnego. 

g) Uczestnicy Biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem 

Organizatora w związku z Biegiem, za wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej 
z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub innych przypadków, w których 

odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami. 

h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Biegu z przyczyn nie zależnych od 

niego i nie możliwych do przewidzenia. 
i) Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

 

Regulamin udostępniony do publicznej wiadomości: 

 - na stronie www.biegdozrodel.pl  

-  na stronie www.giwk.pl 

 - w siedzibie Organizatora (ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk) 

 - podczas Imprezy, w Biurze Zawodów.  
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Załącznik numer 1 – upoważnienie do odbioru pakietu startowego BIEGU RODZINNEGO (na 3,5 km) 
 
 
 
 
 
 
 

 
UPOWAŻNIENIE 
(Bieg Rodzinny) 

 
 
 
 
 
 
 

Ja niżej podpisana/y  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
legitymująca/y się dowodem osobistym numer........................................................................... 
 
upoważniam Panią/Pana................................................................................................................................. 
 
 
legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer................................................... 
  
do odebrania mojego pakietu startowego Biegu Rodzinnego.  
Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego oraz podpisane oświadczenie.  
 
 
Upoważniający: 
  
 
….…………………………………….....................         ………………………………………..  
Imię i nazwisko        czytelny podpis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik numer 2 – upoważnienie do odbioru pakietu startowego BIEGU GŁÓWNEGO (na 10 km) 
 
 
 
 

 
UPOWAŻNIENIE 

(Bieg Główny na 10 km) 
 
 
 
 
 

Ja niżej podpisana/y  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
legitymująca/y się dowodem osobistym numer........................................................................... 
 
upoważniam Panią/Pana................................................................................................................................. 
 
 
legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer................................................... 
  
do odebrania mojego pakietu startowego Biegu Głównego.  
Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego oraz podpisane oświadczenie.  
 
 
Upoważniający: 
  
 
….…………………………………….....................         ………………………………………..  
Imię i nazwisko        czytelny podpis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 3: Oświadczenie uczestnika BIEGU RODZINNEGO (na 3,5 km) 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
(Bieg Rodzinny) 

 
 
 
 
 

Informuję, że znam Regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziały w Biegu Rodzinnym na 3,5 km  i startuję na własną 
odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z 
organizacją Biegu.  
 
 
 
….………………………………………………….              …………………………………………. 
Imię i nazwisko        czytelny podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika BIEGU GŁÓWNEGO (na 10 km). 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
(Bieg Główny) 

 
 
 

Informuję, że znam Regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w Biegu Głównym na 10 km  i startuję na własną 
odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z 
organizacją Biegu.  
 
 
 
….………………………………………………….              …………………………………………. 
Imię i nazwisko        czytelny podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 5 – zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka / podopiecznego w BIEGU 
RODZINNYM (na 3,5 km) 
 
 
 
 
 

 
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

(Bieg Rodzinny) 
 
 
 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:  
 
 
 …………………….……..…………..………………………………………………………………. 
( imię i nazwisko dziecka /podopiecznego ); 
 
w Biegu Rodzinnym na 3,5 km, który odbędzie się w dniu 06 czerwca 2015 r. w pasie nadmorskim w 
Gdańsku. 
 
Organizowanej przez  Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.   
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk NIP 583-287-03-69 KRS 0000216612  
 
 
Oświadczam, że: 
 

 znany mi jest cel, charakter i program imprezy,  

 u dziecka/ podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które 
mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w imprezie.  

 wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/ 
podopiecznego oraz danych osobowych przez GIWK w celach promocyjnych i 
marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy.  

 
Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka (np. rodziców) 
 
złożone dnia ……………………………………………  
 
w ………………………………………………………… 
 
 
 
.......................................................................................................... 
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 
 
 
................................................................................................. 
Czytelny podpis 
 

 

 

 



 

Załącznik nr 6 – zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka / podopiecznego w BIEGU 
GŁÓWNYM (na 10 km) 
 
 
 

 
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

(Bieg na 10 km) 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:  
 
 
 …………………….……..…………..………………………………………………………………. 
( imię i nazwisko dziecka /podopiecznego ); 
 
w Biegu Głównym na 10 km, który odbędzie się w dniu 06 czerwca 2015 r. w pasie nadmorskim w 
Gdańsku. 
 
Organizowanej przez  Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.   
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk NIP 583-287-03-69 KRS 0000216612  
 
 
Oświadczam, że: 
 

 znany mi jest cel, charakter i program imprezy,  

 u dziecka/ podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które 
mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w imprezie.  

 wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/ 
podopiecznego oraz danych osobowych przez GIWK w celach promocyjnych i 
marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy.  

 
Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka (np. rodziców) 
 
złożone dnia ……………………………………………  
 
w ………………………………………………………… 
 
 
 
.......................................................................................................... 
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 
 
 
................................................................................................. 
Czytelny podpis 

 

 


