
Regulamin 

III Biegu Republiki Sławkowskiej 
 

I. CEL BIEGU 

1. Upamiętnienie 112. rocznicy powołania Republiki Sławkowskiej. 

2. Upowszechnianie biegania i marszy nordic walking jako najprostszej formy 
ruchu. 

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

4. Promocja miasta i walorów rekreacyjnych Sławkowa.  

II. ORGANIZATOR 

1. Honorowymi patronami i inicjatorami III Biegu Republiki Sławkowskiej 
(zwany dalej: Bieg) i marszu nordic walking (zwany dalej: Marsz)  są 
Burmistrz Miasta Sławkowa oraz Rada Miejska w Sławkowie. 

2. Organizatorem Biegu i Marszu jest Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie. 

3. Współorganizatorem Biegu i Marszu jest Urząd Miasta Sławkowa. 

4. Bieg i Marsz współfinansowany jest z budżetu miasta Sławkowa. 

III. TRASA I MIEJSCE 

1. Bieg i Marsz odbędzie się w dniu 27 maja 2017 r. w Sławkowie. 

2. Start Biegu nastąpi o godz. 16.00 z parkingu przy Miejskim Ośrodku 
Kultury w Sławkowie przy ulicy Młyńskiej 14. Start Marszu nastąpi o godz. 
16.05 przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie przy ulicy Młyńskiej 14. 

3. Meta Biegu i Marszu znajdować się będzie na parkingu przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Sławkowie przy ulicy Młyńskiej 14. 

4. W Biegu i Marszu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zarejestrowani 
do udziału w Biegu i Marszu zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu. 

5. Długość trasy Biegu wynosi 10 km. Długość trasy Marszu wynosi 5,3 km. 

6. Na trasie Biegu i Marszu zostanie oznaczony każdy  kilometr trasy.  

7. Limit Uczestników Biegu 180 osób. Limit Uczestników Marszu wynosi 70 
osób.  



8. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

IV. LIMIT CZASU 

1. Uczestników Biegu i Marszu obowiązuje limit czasu wynoszący 
01h:30m:00s, liczony od strzału startera. 

2. Uczestnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety 
zobowiązani są do przerwania Biegu/Marszu i zejścia z trasy.  

3. Pomiar czasu zostanie dokonany systemem elektronicznego pomiaru 
czasu.  

V. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej 
w dniu 27 maja 2017 r. ukończą 18 lat. 

2. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 27 maja 2017 r. 
ukończą 16 lat, pod warunkiem zarejestrowania osoby niepełnoletniej 
przez opiekuna prawnego oraz okazania zgody na uczestnictwo w Biegu/ 
Marszu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika.  

3. Zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej, stanowi Załącznik nr 1 do 
Regulaminu, którą należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu 
startowego.  

4. Opiekunowie prawni rejestrujący osobę niepełnoletnią przyjmują na siebie 
odpowiedzialność za start osoby małoletniej i w tym zakresie zwalniają z 
odpowiedzialności Organizatorów III Biegu Republiki Sławkowskiej i 
Marszu nordic walking. 

5. Każdy Uczestnik Biegu i Marszu musi zostać zweryfikowany w Biurze 
Zawodów. 

6. Weryfikacja Uczestników i wydawanie pakietów startowych będzie 
odbywać się w Biurze Zawodów.  

7. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie 
pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub 
paszportu wraz z dowodem uiszczenia opłaty startowej. 

8. Biuro Zawodów będzie się mieścić w holu Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Sławkowie przy ulicy Młyńskiej 14 w dniu 27 maja w godzinach od 11.00 
do 15.00. 

9. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do Biegu i Marszu będzie podpisanie 
Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu i Marszu , 



które będzie dostępne w Biurze Zawodów (Załącznik nr 2). W przypadku 
osób niepełnoletnich Oświadczenie musi być podpisane przez opiekuna 
prawnego (Załącznik nr 1). 

10. Zgłoszenia do Biegu i Marszu będą przyjmowane poprzez formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej zapisy.ultimasport.pl/273. 

11. Udział w Biegu i Marszu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej 
rejestracji, tj. wypełnią formularz rejestracyjny i dokonają opłaty 
startowej. 

12. Zgłoszenia do Biegu i Marszu będą przyjmowane: 

a. na stronie internetowej zapisy.ultimasport.pl/273 do 20 maja 2017 
r., 

b. w Biurze Zawodów w dniu 27  maja 2017 r. (w przypadku 
wyczerpania limitu Uczestników zgłoszenia nie będą 
przyjmowane). 

13. Opłata startowa za dla Uczestników: 

A. Biegu wynosi: 

a. 40 zł – przelewem do dnia 15 kwietnia 2017 r., 

b. 45 zł – przelewem do dnia 20 maja 2017 r., 

c. 25 zł dla mieszkańców Sławkowa – przelewem do dnia 20 maja 
2017 r., 

d. 25 zł dla osób, które najpóźniej w dniu 27 maja 2017 r. nie 
ukończyły 18 roku życia - przelewem do dnia 20 maja 2017 roku, 

e. 50 zł gotówką w dniu 27 maja 2017 r. w Biurze Zawodów dla 
wszystkich Uczestników określonych w pkt a.- d. 

B. Marszu wynosi: 

a. 35 zł – przelewem do dnia 15 kwietnia 2017 r., 

b. 40 zł – przelewem do dnia 20 maja 2017 r., 

c. 20 zł dla mieszkańców Sławkowa – przelewem do dnia 20 maja 
2017 r., 

d. 20 zł dla osób, które najpóźniej w dniu 27 maja 2017 r. nie 
ukończyły 18 roku życia – przelewem do dnia 20 maja 2017 roku, 

zapisy.ultimasport.pl/273
zapisy.ultimasport.pl/273


e. 45 zł gotówką w dniu 27 maja 2017 r. w Biurze Zawodów dla 
wszystkich Uczestników określonych w pkt a.- d. 

14. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia drogą internetową zobowiązani są 
do wpłacenia opłaty w ciągu 14 dni od daty rejestracji na numer konta             
DB PBC SA o/Sławków 40 1910 1048 2106 0029 3936 0006 z dopiskiem 
„Bieg/Marsz Sławków- opłata startowa za (imię, nazwisko, rok urodzenia i 
miejscowość)”. Nieuiszczenie opłaty startowej we wskazanym terminie 
skutkować będzie usunięciem Uczestnika z listy startowej.  

15. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia 
raz wniesionej opłaty na innego Uczestnika. 

16. W ramach opłaty startowej Uczestnik otrzymuje: 

a. numer startowy wraz z czterema agrafkami, 

b. elektroniczny chip pomiaru czasu, 

c. pamiątkowy medal na mecie (warunkiem jest ukończenie 
Biegu/Marszu w regulaminowym czasie), 

d. worek na odzież (w depozycie), 

e. napoje na trasie i na mecie Biegu i Marszu, 

f. posiłek regeneracyjny,  

g. okolicznościowy gadżet, 

h. opiekę medyczna. 

VI. KLASYFIKACJA 

1. W prowadzona będzie następująca klasyfikacja Biegu: 

a. generalna Kobiet i Mężczyzn 

b. w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn: 

- K 16 - 29 M 16 - 29 

- K 30 - 39 M 30 - 39 

- K 40 - 49 M 40 - 49 

- K 50 lat i więcej M 50 lat i więcej 



2. Nagrody nie dublują się, co oznacza, że Uczestnik otrzymujący nagrodę za 
miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za 
miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej. 

3. Wprowadzona będzie klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn Marszu.  

4. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za 
pomocą chipa. 

5. Klasyfikacja Uczestników w kategorii odbywa się wg czasów brutto (liczony 
od strzału startera). 

VII. NAGRODY 

1. Zwycięzca w kategorii generalnej Biegu mężczyzn otrzymuje nagrodę 
pieniężną w wysokości 500 zł oraz okolicznościową statuetkę. Zawodnik, który 
zajmie miejsce II otrzymuje nagrodę 250 zł oraz okolicznościową statuetkę,  a 
miejsce III 150 zł wraz z okolicznościową statuetką. 

2. Zwycięzca w kategorii generalnej Biegu kobiet otrzymuje nagrodę pieniężną 
500 zł oraz okolicznościową statuetkę. Zawodnik, który zajmie miejsce II 
otrzymuje nagrodę 250 zł oraz okolicznościową statuetkę, a miejsce III 150 zł 
wraz z okolicznościową statuetką. 

3. Zawodnicy w pozostałych kategoriach Biegu, którzy zajmą miejsca od I do III 
otrzymają nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe statuetki. 

4. Burmistrz Miasta Sławkowa oraz Rada Miejska w Sławkowie przewidzieli 
nagrody specjalne dla zawodników Biegu - mieszkańców Sławkowa, którzy 
uzyskają najlepsze wynik w kategorii generalnej kobiet (miejsca od I do III) i 
mężczyzn (miejsca od I do III).  

5. Zwycięzca w kategorii generalnej Marszu mężczyzn otrzymuje nagrodę 
pieniężną w wysokości 200 zł oraz okolicznościową statuetkę. Zawodnik, który 
zajmie miejsce II otrzymuje nagrodę 150 zł oraz okolicznościową statuetkę,  a 
miejsce III 100 zł wraz z okolicznościową statuetką. 

6. Zwycięzca w kategorii generalnej Marszu kobiet otrzymuje nagrodę pieniężną 
200 zł oraz okolicznościową statuetkę. Zawodnik, który zajmie miejsce II 
otrzymuje nagrodę 150 zł oraz okolicznościową statuetkę, a miejsce III 100 zł 
wraz z okolicznościową statuetką. 

7. Burmistrz Miasta Sławkowa oraz Rada Miejska w Sławkowie przewidzieli 
nagrody specjalne dla zawodników Marszu - mieszkańców Sławkowa, którzy 
uzyskają najlepsze wynik (miejsca od I do III). 

8. Organizatorzy rozlosują również nagrody specjalne wśród zawodników, którzy 
ukończą Bieg i Marsz. 



VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się w pobliżu strefy startu/mety. 

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste Uczestników zapakowane do 
worków wydanych wraz z pakietem startowym. 

3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 27 maja 2017 roku od godz. 11.00 

4. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem 
numeru startowego. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników pozostawione poza 
depozytem.  

6. Organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie trwania Biegu i Marszu.  

7. Organizator zapewnia wodę w trakcie Biegu i Marszu.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas Biegu Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane 
przez Organizatora, przypięte z przodu koszulki. Zasłanianie numeru 
startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą 
dyskwalifikacji. 

2. Przekazanie numeru startowego innej osobie powoduje dyskwalifikację 
Uczestnika. 

3. Skracanie trasy Biegu i Marszu powoduje dyskwalifikację Uczestnika.  

4. Prawidłowość Marszu Uczestników będzie oceniana przez obserwatorów z 
ramienia Organizatora. Obserwatorzy mają prawo wnioskować do 
Organizatora o dyskwalifikację Uczestnika łamiącego zasady techniki 
marszu nordic walking.   

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla 
potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich 
wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i 
promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze 
Zawodów. 

6. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń 
służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu i 
Marszu. 



7. Organizator ma prawo usunąć z trasy Biegu i Marszu Uczestników, którzy 
w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub 
zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

8. Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji 
Uczestnika. 

9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi 
związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że 
udział w Biegu i Marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń 
ciała i urazów fizycznych.  

10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań 
lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu 
i Marszu.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 
wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu i Marszu 
oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód. 

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których 
zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem Biegu i Marszu. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy Biegu. 

14. Zgłoszenie uczestnictwa w Biegu jest równoznaczne z akceptacją 
Regulaminu Biegu.  

15. Wszelkie zapytania związane z wynikami należy kierować bezpośrednio do 
firmy Ultima Sport 

16. Wszelkie zapytania związane z warunkami uczestnictwa, organizacji, 
interpretacji Regulaminu należy kierować do Dyrektora Biegu Łukasza 
Hoflera na adres: slawkow.biega@gmail.com 

17. O sprawach spornych lub nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

18. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 

 



Załącznik nr 1.       Sławków,…………………. 2017 roku 

………………………………… 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

………………………………… 

(adres zamieszkania) 

………………………………… 

(telefon kontaktowy) 

OŚWIADCZENIE 

przedstawiciela ustawowego wyrażające zgodę na udział osoby małoletniej w Biegu/Marszu* oraz 

zaświadczające zdolność osoby małoletniej do udziału w Biegu/Marszu* 

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun*) osoby małoletniej: 

………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia) 

wyrażam zgodę na jej/jego udział w II Biegu Republiki Sławkowskiej/Marszu nordic walking w dniu 27 
maja 2017 roku organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie przy współudziale 
Urzędu Miasta w Sławkowie.  

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia osoby małoletniej, za którą biorę odpowiedzialność, 
pozwala jej na udział w III Biegu Republiki Sławkowskiej/Marszu nordic walking 27 maja 2017 roku.  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz jestem świadoma/-y jego postanowień i w 
pełni je akceptuję, jako wiążące mnie oraz osobę małoletnią, nad która sprawuje opiekę.  

Oświadczam, że zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z osobą małoletnią, a także wyniki z jego 
danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych małoletniego, w tym także dla potrzeb działań 
marketingowych podejmowanych przez Organizatora, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).  

…………………………………  

(czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 

…………………………………  

(miejscowość, data) 

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2       Sławków,...................... 2017 roku 

....................................... 

 (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

....................................... 

(data urodzenia) 

....................................... 

(adres zamieszkania) 

....................................... 

(telefon kontaktowy) 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAPISANEGO 

Niniejszym oświadczam, że nie ma u mnie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które 
mogą utrudniać lub uniemożliwić mój udział w III Biegu Republiki Sławkowskiej/Marszu 
nordic walking* w dniu 27 maja 2017 roku organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w 
Sławkowie przy współudziale Urzędu Miasta w Sławkowie.  

Jednocześnie akceptuję, że Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także 
osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją III Biegu Republiki Sławkowskiej/Marszu 
nordic walking nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników za szkody osobowe, 
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu/Marszu. Oświadczam, że 
startuję na własną odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać 
zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu.  

Oświadczam, że zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z 
moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla potrzeb działań 
marketingowych podejmowanych przez Organizatora, w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).  

 

....................................... 

(czytelny podpis Uczestnika) 

....................................... 

 (miejscowość, data) 

 

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik 3  

Karta Zgłoszeniowa – niezapisanych przez internet 

II Bieg Republiki Sławkowej  2017-05-27 

 

Imię:……………………………………………………… 
Nazwisko:…………………………………………….. 

Płeć**:    M   /    K 

DATA urodzenia (dd-mm-rrrr): ..……-……………-…………….. 

Miejscowość: ………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………………….. 

Team: ………………………………………………….. 

Dystans:  10KM / NORDIC 

Opłata*: 

Numer startowy*: 

 

Niniejszym oświadczam, że nie ma u mnie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą 
utrudniać lub uniemożliwić mój udział w III Biegu Republiki Sławkowskiej/Marszu nordic walking* w 
dniu 27 maja 2017 roku organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie przy 
współudziale Urzędu Miasta w Sławkowie.  
Jednocześnie akceptuję, że Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby 
związane z przeprowadzeniem i organizacją III Biegu Republiki Sławkowskiej/Marszu nordic walking 
nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, 
które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu/Marszu. Oświadczam, że startuję na własną 
odpowiedzialność i przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych 
oraz warunków Regulaminu.  
Oświadczam, że zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi 
osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla potrzeb działań 
marketingowych podejmowanych przez Organizatora, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).  
*wypełnia organizator 

**prawidłowe podkreśl     ………………………………………………… 

PODPIS 

sport@ultimasport.pl sportowy pomiar czasu i wydruk numerów startowych 

wprowadzono  

do bazy* 


