
 

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI z PKO BANKIEM POLSKIM 
Regulamin Biegu Głównego na 10 km  

 
I. Cel imprezy 

 
1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego tryb u życia  
2) Promocja Miasta Gdyni 
3) Uczczenie 99 rocznicy odzyskania przez Polsk ę Niepodległo ści  

 
II. Dane Organizatora 

 
Organizatorem Biegu Niepodległo ści na 10 km (zwanego dalej „Biegiem 
Głównym”) jest Gdy ńskie Centrum Sportu jednostka bud żetowa z 
siedzib ą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9, kod pocztowy 8 1-538, 
NIP: 5862312326, tel. 58 622 11 64, fax 58 622 35 74, www.gpx.gdyniasport.pl, email: 
gpx@gdyniasport.pl  
 

III. Termin, miejsce, dystans oraz zasady startu 
 

1) Bieg Główny na dystansie 10 km odb ędzie si ę w dniu 1 1 listopada 
(sobota) 2017 r. w Gdyni. 

2) Start Biegu Głównego nast ąpi o godzinie  15:00 na Skwerze 
Kościuszki na wysoko ści ORP „Błyskawica”. Start b ędzie miał 
charakter falowy, oznacza to, że poszczególne strefy b ędą 
startowały w odst ępach trwaj ących od 1 do 4 minut. Start 
poszczególnych stref b ędzie sygnalizowany oddzielnym sygnałem 
dźwi ękowym startera.  

3) Linia startu Biegu Głównego zostanie zamkni ęta po 5 minutach od 
sygnału d źwi ękowego startera oznajmiaj ącego start ostatniej 
strefy.  

4) Zawodnicy zobowi ązani s ą do ustawienia si ę na starcie w 
wydzielonych strefach zgodnych z kolorem otrzymanyc h numerów 
startowych. Przydział do konkretnej strefy startowe j nast ępuje na 
podstawie podanego w formularzu zgłoszeniowym wynik u osi ągni ętego 
przez danego zawodnika na dystansie 10 km, uzyskane go w przeci ągu 
dwóch lat od daty rozegrania biegu, który b ędzie zweryfikowany 
przez Organizatora. Wej ście do stref startowych mo żliwe b ędzie od 
godziny 14:30.  

5) Start z „pó źniejszej” strefy, ni ż ta przydzielona, wi ąże si ę z 
przypisaniem do numeru zawodnika czasu startu stref y, z której 
zawodnik faktycznie wystartował.  

6) Zawodnicy, którzy wystartuj ą w strefie ustawionej bli żej Startu 
ni ż strefa, do której zostali przyporz ądkowani podczas 
rejestracji, otrzymaj ą 5 minut kary za ka żdą pomini ęt ą stref ę. 



 

Kara doliczana b ędzie do czasu netto osi ągni ętego przez 
zawodnika.  

7) Osoby, które zostan ą ukarane za start z niewła ściwej strefy 
startowej automatycznie nie zostan ą uwzgl ędnione podczas 
ceremonii dekoracji w kategoriach, o których mowa  
w punkcie VIII regulaminu.  

8) W przypadku podania przez zawodnika nieprawdziwych lub 
niemo żliwych  
do zweryfikowania danych dotycz ących dotychczasowych wyników 
Organizator ma prawo przesun ąć go do ostatniej strefy startowej 
lub zdyskwalifikowa ć.  

 

 

9) Wszelkie informacje organizacyjne dotycz ące Biegu Głównego b ędą 
przekazywane przez słu żby Organizatora przy pomocy systemu 
nagła śniaj ącego umieszczonego w strefie startu. W zwi ązku z 
powyższym zaleca si ę nieu żywanie przez zawodników własnych 
urz ądze ń elektronicznych ze słuchawkami.  
 

IV. Trasa Biegu Głównego i limit czasu  
 

1) Trasa Biegu Głównego prowadzi ć b ędzie nast ępuj ącymi ulicami: 
START: Skwer Ko ściuszki na wysoko ści ORP „Błyskawica”, Skwer 
Kościuszki – aleja Jana Pawła II – Jerzego Waszyngtona  – Św. 
Piotra - Tadeusza Wendy – Bernarda Chrzanowskiego -  Polska - 
Janka Wi śniewskiego – Jana z Kolna – Tadeusza Wendy – Portow a – 
Plac Kaszubski – Świ ętoja ńska – Józefa Piłsudskiego – Bulwar 
Nadmorski – aleja Jana Pawła II – Skwer Ko ściuszki. META: Skwer 
Kościuszki na wysoko ści ORP „Błyskawica”.  Trasa Biegu Głównego 
może ulec zmianie na skutek wyst ąpienia nieprzewidzianych zdarze ń 
atmosferycznych, lub innych przyczyn niezale żnych od 
Organizatora, które b ędą miały wpływ na bezpiecze ństwo 
zawodników.  

2) Na trasie Biegu Głównego b ędą oznakowane wszystkie pełne 
kilometry. Zlokalizowane b ędą równie ż punkty elektronicznego 
pomiaru czasu, a omini ęcie któregokolwiek z nich przez zawodnika 
skutkowa ć b ędzie jego dyskwalifikacj ą.  

3) Do pomiaru czasu wykorzystywany b ędzie system pomiaru czasu 
CHAMPION CHIP.  

4) Obowiązuje limit czasu dla uko ńczenia Biegu Głównego, wynosz ący 1 
godzin ę i 45 minut 
od momentu wystrzału startera oznajmiaj ącego start ostatniej 
strefy. Je żeli zawodnik  
nie uko ńczy Biegu Głównego przed upływem powy ższego limitu czasu, 



 

nie zostanie sklasyfikowany. Po upływie 1 godziny i  45 minut od 
momentu w/w wystrzału zawodnik zobowi ązany jest do niezwłocznego 
opuszczenia trasy Biegu Głównego.  

5) Trasa posiada atest Polskiego Zwi ązku Lekkiej Atletyki.  
 

V. Warunki uczestnictwa 
 

1) W Biegu Głównym mog ą startowa ć wył ącz nie zawodnicy urodzeni przed 12 
listopada  
2001 r. (w dniu Biegu Głównego maj ą uko ńczone 16 lat).  

2) W Biegu Głównym mog ą bra ć udział wszyscy ch ętni, niemaj ący 
przeciwwskaza ń lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych 
typu wytrzymało ściowego, którzy zgłosili swój udział i zostali 
wpisani na list ę startow ą zgodnie z postanowieniami punktu VI 
niniejszego Regulaminu.  

3) Do Biegu Głównego dopuszczone zostan ą wył ącznie osoby, które przy 
odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów zło żą na druku 
Organizatora podpisane własnor ęcznie,  
a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawi ciela 
ustawowego, oświadczenie  
o zdolno ści do udziału w Biegu Głównym oraz przedstawi ą kart ę 
startow ą.  

4) Zawodnicy startuj ą w Biegu Głównym na własn ą odpowiedzialno ść.  
Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza 
Zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej ozna cza, że 
Uczestnik rozwa żył i ocenił charakter, zakres i stopie ń ryzyka 
wi ążącego si ę z uczestnictwem w Biegu Głównym, w tym zagro żenie 
wypadkami, mo żliwo ść odniesienia obra żeń ciała i urazów 
fizycznych (w tym śmierci), a tak że szkód  
i strat o charakterze maj ątkowym i dobrowolnie zdecydował si ę 
podj ąć to ryzyko.  

5) Zawodnicy startuj ący w Biegu Głównym zobowi ązani s ą do 
przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym or az 
bezwzgl ędnego wykonywania polece ń słu żb odpowiedzialnych za 
kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Stra ży Miejskiej, a 
tak że ekipy s ędziowskiej i słu żb zabezpieczaj ących tras ę Biegu 
Głównego z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwa lifikacji . 

6) Ze wzgl ędów bezpiecze ństwa, zabrania si ę startu w Biegu Głównym 
osobom poruszaj ącym si ę o kijkach trekkingowych, kijkach do 
Nordic Walking i innych tego typu, startu z wózkami  joggingowymi 
oraz startu na wszelkich innych typach wózków, a ta kże startu  
ze zwierz ętami. Osoby, które nie zastosuj ą si ę do zalece ń 
wskazanych powy żej zostan ą zdyskwalifikowane i niezale żnie od 
powyższego zobowi ązane s ą opu ści ć tras ę Biegu Głównego.  
 



 

VI. Zgłoszenia i odbiór pakietów startowych  
 

1) Rejestracja do Biegu Głównego, z zastrze żeniem ust. 4), odbywa ć 
si ę b ędzie do dnia  
30 października  2017 r. (poniedziałek ) do godziny 23:59. 

2) Zgłoszenia b ędą przyjmowane wył ącznie  w formie elektronicznej 
poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dost ępnego tylko i 
wył ącznie z poziomu Profilu Zawodnika, dost ępnego na stronie 
www.gpx.gdyniasport.pl.  

3) Rejestracja, z zastrze żeniem punktu VII ust. 2 niniejszego 
Regulaminu, jest skuteczna tylko wtedy, gdy uczestn ik dokona 
prawidłowego zgłoszenia oraz ui ści opłat ę startow ą zgodnie  
z postanowieniami punktu VII niniejszego Regulaminu .  

4) Po 30 pa ździernika 2017 r. b ędzie mo żna dokona ć rejestracji tylko 
i wył ącznie  
w dniach 9 i 10 listopada (czwartek i pi ątek)  w Biurze Zawodów 
mieszcz ącym si ę w Hali Gier Gdy ńskiego Centrum Sportu, ul. 
Olimpijska 5/9 w godzinach 15:00 – 20:00 . Organizator zastrzega, 
i ż w tych dniach zarejestrowanych zostanie tylko  pierwsze 150 osób, 
które uiszcz ą opłat ę startow ą zgodnie z postanowieniami punktu 
VII niniejszego Regulaminu.  

5) Wszystkie osoby, które dokonaj ą rejestracji w dniach 9 i 10 listopada 
2017 r. otrzymaj ą numery startowe przydzielone do ostatniej 
strefy startowe j. 

6) Pakiety startowe do Biegu Głównego odbiera ć b ędzie mo żna wył ącznie  
w dniach:  

 
a) 9 listopada (czwartek) w Biurze Zawodów mieszcz ącym si ę w Hali 

Gier Gdy ńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w 
godzinach 15:00 – 20:00  
 

oraz  
 

b) 10 listopada (pi ątek)  w Biurze Zawodów mieszcz ącym si ę w Hali 
Gier Gdy ńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 w 
godzinach 15:00 – 20:00.  
 

7) W dniu 11 listopada nie b ędą wydawane pakiety startowe.  
8) Zawodnicy, którzy nie zarejestruj ą si ę w terminach, o których 

mowa w ust. 1) i 4), nie otrzymaj ą pakietów startowych, nie b ędą 
wpisani na list ę uczestników, nie b ędą mogli wystartowa ć w Biegu 
Głównym oraz nie zostan ą sklasyfikowani.  
 

VII. Opłaty startowe  
 

1) Opłata startowa wynosi:  



 

a) 30 zł  - je żeli kwota zostanie przelana i zaksi ęgowana na koncie  
wskazanym przez Organizatora najpó źniej do dnia 23 
października 2017 r. do godziny  23:59, 

b) 40 zł  - je żeli kwota zostanie przelana  na konto wskazane przez 
Organizatora w terminie 24-30 pa ździernika 2 017 r. i 
zaksi ęgowana na koncie wskazanym przez Organizatora do dnia 31 
października 2017 r. do godziny 23:59  

c) 100 zł  – kwota, która b ędzie pobierana, wył ącznie w gotówce, w 
Biurze Zawodów  
w dniach 9 i 10 listopada 2017 r.  

2) Z opłaty startowej zwolnione s ą osoby urodzone przed 12 listopada 
1947 r. (w dniu Biegu Głównego maj ą uko ńczone 70 lat), pod 
warunkiem dokonania skutecznej rejestracji do dnia 30 pa ździernika  2017 r. do 
godziny 23:59. 

3) Opłat ę startow ą nale ży ui ści ć wył ącznie  za po średnictwem portalu 
internetowego tpay.com poprzez Profil Zawodnika.  

4) Po zako ńczeniu rejestracji do Biegu Głównego, ka żdy zawodnik po 
prawidłowym zarejestrowaniu si ę do Biegu Głównego b ędzie mógł 
pobra ć ze swojego Profilu Zawodnika kart ę startow ą z nadanym 
numerem startowym, wył ącznie za pomoc ą, której b ędzie mógł 
odebra ć swój pakiet startowy do Biegu Głównego. Organizato r 
dopuszcza przedstawienie karty startowej w wersji e lektronicznej 
przy odbiorze pakietu startowego.  

5) W przypadku dokonania opłaty startowej za po średnictwem portalu 
internetowego tpay.com w wysoko ści wi ększej ni ż ta okre ślona w 
ust. 1  lit. a i b Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, doko na 
zwrotu nadpłaty pomniejszonej o koszty operacyjne z wi ązane z 
dokonaniem przelewu.  

6) Organizator wystawia faktury VAT na żądanie uczestnika Biegu 
Głównego. Faktury  
VAT wystawiane b ędą wył ącznie na osoby lub podmioty, po 
zaksi ęgowaniu opłaty startowej na koncie wskazanym przez 
Organizatora, oraz po podaniu dokładnych danych  
w formularzu zgłoszeniowym podczas procedury rejest racyjnej 
zgodnie ·z obowi ązuj ącymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r. o 
podatku od towarów  
i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.)  

7) Organizator nie ma obowi ązku wystawienia faktury, je żeli żądanie 
jej wystawienia zgłoszone zostało niezgodnie z obow i ązuj ącymi 
przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j. t.)  

8) Opłata startowa  powinna by ć wniesiona i zaksi ęgowana na koncie 
Organizatora  



 

w ci ągu 7 dni od dokonania zgłoszenia . W przeciwnym wypadku jego 
zgłoszenie  zostanie anulowane.  

9) Organizator nie ponosi odpowiedzialno ści za terminy realizacji 
przelewów bankowych  
i pocztowych.  

10) Dowodem dokonania skutecznej rejestracji jest pojaw ienie si ę 
danych zawodnika na li ście startowej z potwierdzon ą płatno ści ą 
oraz pojawienie si ę karty startowej w Profilu Zawodnika. Powy ższe 
dotyczy równie ż zawodników, o których mowa w ust. 2). Karty 
startowe b ędzie mo żna pobra ć z Profilu Zawodnika siedem dni po 
zako ńczeniu zapisów.  

11) Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w 
przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w Biegu Gł ównym, 
nieuko ńczenia Biegu Głównego lub wycofaniu zgody na przetw arzanie 
danych osobowych.  

12) Możliwo ść przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika  oraz 
zmiana danych osobowych tj. imienia, nazwiska oraz daty urodzenia 
podanych przy rejestracji do Biegu Głównego jest mo żliwa jedynie 
poprzez Profil Zawodnika do dnia 30 pa ździernika 2017 r. do 
godziny 23:59. Po tym terminie nie b ędzie mo żliwo ści 
przeniesienia opłaty startowej.  
 

VIII. Klasyfikacja 
 

1) W Biegu Głównym prowadzona b ędzie nast ępuj ąca klasyfikacja:  
a) Klasyfikacja generalna kobiet,   
b) Klasyfikacja generalna m ężczyzn.  

2) W Biegu Głównym prowadzona b ędzie tak że dodatkowa klasyfikacja w 
ramach nast ępuj ących kategorii wiekowych:  

a) Kobiety/M ężczy źni 16  od 16 do 19 lat,  
b) Kobiety/M ężczy źni 20  od 20 do 29 lat,  
c) Kobiety/M ężczy źni 30  od 30 do 39 lat,  
d) Kobiety/M ężczy źni 40  od 40 do 49 lat,  
e) Kobiety/M ężczy źni 50  od 50 do 59 lat,  
f) Kobiety/M ężczy źni 60  od 6 0 do 69 lat, 
g) Kobiety/M ężczy źni 70  od 70 do 79 lat,  
h) Kobiety/M ężczy źni 80   powy żej 80 lat.  

3) Pierwsze 50 osób, niezale żnie od płci, które przekrocz ą lini ę mety 
będzie klasyfikowanych według czasu brutto liczonego od chwili 
wystrzału startera. Pozostali zawodnicy klasyfikowa ni b ędą na 
podstawie czasu netto, liczonego od przekroczenia l inii startu 
przez zawodnika do momentu przekroczenia linii mety  przez 
zawodnika  

 



 

IX. Nagrody 
 

1) Po zako ńczeniu Biegu Głównego zostan ą przyznane i wr ęczone 
nast ępuj ące nagrody:  

a) Puchary za zaj ęcie od I do X miejsca w klasyfikacji 
generalnej kobiet  
         i m ężczyzn,  
b) Puchary za zaj ęcie od I do III miejsca w klasyfikacji kobiet 

i mężczyzn  
w poszczególnych kategoriach wiekowych,  

c) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w 
prawidłowy sposób wystartowali oraz uko ńczyli Bieg Główny.  

d) Pieni ężne za zaj ęcie poszczególnych miejsc, według poni ższej 
klasyfikacji:  

 

 

W klasyfikacji generalnej 
mężczyzn 

W klasyfikacji generalnej kobiet 

Miejsce I 650 zł  Miejsce I 650 zł  
Miejsce II 600 zł  Miejsce II 600 zł  

Miejsce III 550 zł  Miejsce III 550 zł  
Miejsce IV 500 zł  Miejsce IV 500 zł  

Miejsce V 450 zł  Miejsce V 450 zł  
Miejsce VI 400 zł  Miejsce VI 400 zł  
Miejsce VII 350 zł  Miejsce VII 350 zł  

Miejsce VIII 300 zł  Miejsce VIII 300 zł  
Miejsce IX 250 zł  Miejsce IX 250 zł  
Miejsce X 200 zł  Miejsce X 200 zł  
W kategoriach wiekowych m ężczyzn  W kategoriach wiekowych kobiet 

Miejsce I 150 zł  Miejsce I 150 zł  

Miejsce II 100 zł  Miejsce II 100 zł  
Miejsce III 50 zł  Miejsce III 50 zł  

 
2) Nagrody finansowe i rzeczowe nie dublują się,  co oznacza, że zawodnik 

otrzymuj ący nagrod ę za miejsce zaj ęte w klasyfikacji generalnej 
biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zaj ęte ramach prowadzonej 
kategorii wiekowej.  

3) Nagrody finansowe w Biegu Głównym w przypadku klasy fikacji 
generalnej oraz klasyfikacji wiekowych b ędą wypłacane wył ącznie 



 

na wskazane pisemnie przez zawodnika konto bankowe w terminie 21 
dni od zako ńczenia Biegu .  

4) Warunkiem wypłacenia nagrody pieni ężnej, jest osobiste stawienie 
si ę zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem potw ierdzaj ącym 
to żsamość, podanie numeru konta bankowego, na które ma by ć 
dokonany przelew i własnor ęczne podpisanie protokołu nagród . W 
przypadku niespełnienia powy ższych warunków, nagroda pieni ężna 
nie zostanie wypłacona.  

5) Od nagród finansowych lub/i rzeczowych, których ł ączna warto ść 
przekroczy 760 zł (nagroda do ww. kwoty zwolniona j est od podatku 
dochodowego zgodnie z art. 
21 ust. 1 pkt.68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie 
potr ącony (pobrany) podatek zgodnie z art.41 ust.4 tej że ustawy.  
 

X. Inne postanowienia 
 

1) Bieg Główny w ramach imprezy Bieg Niepodległo ści  z PKO Bankiem 
Polskim 2017 jest czwartym z cyklu PKO Grand Prix Gdyni 2017. Na ten 
cykl składaj ą si ę: Bieg Urodzinowy  
z PKO Bankiem Polskim  (12.02), Bieg Europejski z P KO Bankiem 
Polskim ( 07.05), Nocny Bieg Świ ętoja ński z PKO Bankiem Polskim 
( 09.06), Bieg Niepodległo ści z PKO Bankiem Polskim ( 11.11). 

2) Zawodnicy b ędą mogli odda ć do depozytu rzeczy zapakowane 
wył ącznie  
w worku dostarczonym przez Organizatora. Rzeczy luz em, bez 
worków, nie b ędą przyjmowane.  

3) Każdy zawodnik podczas biegu musi posiada ć przytwierdzony do 
lewej lub prawej nogi,  
na wysoko ści kostki, chip identyfikacyjny słu żący do 
elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w  innym miejscu 
lub jego zdj ęcie w trakcie biegu skutkuje dyskwalifikacj ą.  

4) Przy wypo życzeniu chipa nie b ędzie pobierana kaucja.  
5) Zawodnik zobowi ązany jest do umieszczenia numeru startowego z 

przodu tułowia. Numer startowy musi by ć widoczny przez okres 
trwania całego Biegu Głównego. Zakrycie lub usuni ęcie numeru 
startowego skutkowa ć b ędzie dyskwalifikacj ą.  

6) Na rewersie numeru startowego umieszczona zostanie tabela, któr ą ka żdy 
zawodnik powinien wypełni ć w celu łatwiejszej identyfikacji w 
razie wypadku. Tabela zawiera dane dotycz ące przyjmowanych leków, 
ewentualnych uczule ń oraz numeru telefonu do osoby,  
z któr ą ma si ę skontaktowa ć Organizator w razie wypadku.  

7) Zawodnicy, którzy nie dokonaj ą zwrotu chipa bezpo średnio po 
uko ńczeniu Biegu Głównego nie otrzymaj ą medalu oraz zostan ą 
zdyskwalifikowani (skre ślenie wyniku z oficjalnego komunikatu).  



 

8) Zawodnicy wbiegaj ący na met ę musz ą stosowa ć si ę do polece ń 
Sędziów i słu żb Organizatora. 

9) Uczestnicy Biegu Głównego, po uko ńczeniu rywalizacji, otrzymaj ą 
sms z wynikiem, na podany w formularzu zgłoszeniowy m numer telefonu 
(pod warunkiem wyra żenia zgody na wysłanie przedmiotowego sms 
‘a).  

10) Na tras ę Biegu Głównego zabrania si ę wprowadzania zwierz ąt, a 
tak że wnoszenia środków odurzaj ących, nielegalnych substancji, 
środków dopinguj ących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek 
rodzaju. Zawodnikom zabrania si ę za żywania takich środków i 
substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod g ro źbą 
dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza 
powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie mo żliwo ść 
niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwali fikowania go w 
jego trakcie.  

11) Zawodnik w czasie Biegu Głównego nie mo że opuszcza ć i powraca ć na 
tras ę pod kar ą dyskwalifikacji.  

12) Zawodnikowi nie wolno korzysta ć z jakiejkolwiek pomocy okre ślonej 
w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotycz y to asysty 
zawodników przez osoby nieuczestnicz ące w biegu, biegn ące z 
zawodnikiem lub jad ące na rowerze.  

13) Organizator zapewnia opiek ę medyczn ą wył ącznie dla uczestników 
imprezy na trasie Biegu Głównego od momentu startu do zamkni ęcia 
trasy biegu okre ślonej limitem czasowym,  
a tak że w centrum zawodów do godziny 1 7:30 w dniu 11 listopada 2017 r. 
Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosz tów transportu 
nieobj ętych zakresem zab ezpieczenia medycznego imprezy. 
Decyzje podj ęte przez Koordynatora medycznego lub obsług ę 
medyczn ą, co do udziału zawodnika w Biegu Głównym s ą niezawisłe 
oraz s ą wi ążące wobec zawodnika. Niezastosowanie si ę do zalece ń 
obsługi medycznej powoduje dyskwalifikacj ę zawodnika.  

14) Przyst ąpienie do procesu zgłaszania do zawodów, wpisywanie  w 
ramach rejestracji danych, w tym osobowych, zako ńczone 
przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnioneg o i 
podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyra żenie zgody 
przez uczestnika Biegu na wykorzystanie podanych pr zez niego 
danych osobowych na potrzeby zwi ązane z organizowan ą imprez ą. 
Ponad to w przypadku wyra żenia, opcjonalnie przez uczestnika, 
zgody na przesyłanie do uczestnika informacji/komun ikatów 
dotycz ących poszczególnych biegów w ramach PKO Grand Prix Gdyni 
2017 oraz dotycz ących kole jnych edycji Grand Prix Gdyni, a tak że na 
wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organi zatora, 
zgodnie z ustaw ą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 r., (tj. Dz.U 2002, Nr. 101, poz.926) uczestni kowi 
przysługuje prawo do wycofania tej że zgody i mo że to zrobi ć w 



 

dowolnym momencie kieruj ąc korespondencj ę na adres Organizatora, 
przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych o sobowych na 
potrzeby zwi ązane z organizacj ą biegu uniemo żliwia uczestnikowi 
start w biegu.  

15) Uczestnik Biegu Głównego wyra ża zgod ę na wykorzystywanie przez 
Organizatora swojego wizerunku, utrwalonego w dowol nej formie, w 
celach zwi ązanych z organizacj ą GPX Grand Prix Gdyni i 
działalno ści ą Organizatora. Zgoda ta dotyczy w szczególno ści 
wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykon anych 
fotografii lub materiałów filmowych  
w relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora . Zgoda 
obejmuje tak że wykorzystanie wykonanych materiałów i zdj ęć w 
szczególno ści do upublicznienia, udost ępnienia Sponsorom Biegu, 
powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji,  nadawania lub 
transmisji. Niniejsza zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo 
ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku udzielana jest 
nieodpłatnie.  

16) Interpretacja niniejszego regulaminu nale ży wył ącznie do 
Organizatora i S ędziego Głównego Biegu Głównego.  

17) Protesty dotycz ące wyników Biegu Głównego przyjmowane s ą do dnia  
13 listopada  2017 r. do godziny 15:30 na adres mailowy gpx@gdyniasport.pl. 
Protesty b ędą rozpatrywane w ci ągu 72 godzin, za ś ostateczne  
i oficjalne wyniki zostan ą opublikowane najpó źniej w dniu 16 
listopada 2017 r. Protesty wniesione po terminie nie b ędą 
rozstrzygane merytorycznie.   

18) Informacje dotycz ące Biegu Głównego mo żna uzyska ć pod adresem: 
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdy nia, tel. 
58 622 11 64, www  email: gpx@gdyniasport.pl, 

19) Informacje dotycz ące zapisów elektronicznych mo żna uzyska ć pod 
adresami:  
zapisy@sts-timing.pl oraz info@sts-timing.pl  

20) Wyniki Biegu Głównego dost ępne b ędą na stronie: 
www.gpx.gdyniasport.pl  

 
   Organizator  

 


