
Regulamin
Regulamin Biegu Strażaka 2018

I. Organizator

1. Organizatorem Biegu Strażaka jest Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewku, Barczewko 8a,
11-010 Barczewo
2. Kontakt: email: straz.barczewko@gmail.com
                   Krystian Anders, tel./ 697925656
                   Artur Żywicki, tel./ 604117087

Współorganizator: 
Warmiński  Klub  Rowerowy  FAN (właściciel  serwisu  Superczas.pl,  odpowiedzialny  za  szybkie
płatności internetowe)

II. Termin i miejsce

Bieg Strażaka odbędzie się w dniu 05.05.2018 w Barczewku. 
Start biegu nastąpi o godzinie 14:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 10 minutach od strzału 
startera.
Długość trasy: 10 km. Trasa nie posiada atestu. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na profilu 
społecznościowym https://www.facebook.com/ospbarczewko/  Trasa będzie oznaczona taśmą 
ostrzegawczą.

III. Limit czasu i uczestników

1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę 45 minut, liczony od strzału startera. 
2. Limit uczestników przewidziany na 200 osób.
3. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do 
przerwania biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu 
czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i 
Kodeksu Cywilnego.

IV. Uczestnictwo

1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 05 maja 2018r. ukończą 16 lat. 
Osoby poniżej 18 lat, mogą brać udział w biegu jedynie za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 
Weryfikacji można dokonać: 1a) osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem 1b) 
przez osobę upoważnioną na podstawie pisemnego upoważnienia oraz kserokopii dokumentu 
tożsamości uczestnika. Osoby poniżej 18 lat proszone są o wstawienie się do biura zawodów w 
obecności swojego opiekuna prawnego wraz z dowodem tożsamości. Biuro zawodów znajdować 
się będzie w miejscu rozgrywania zawodów.
3. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, 
chip do pomiaru czasu, agrafki, koszulkę okolicznościową, bon na posiłek regeneracyjny.
4. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej 
części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania 
biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego 
modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do 
prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
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5. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, oraz niniejszy regulamin.
6. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie.

V. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: 
https://superczas.pl/
2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie 
wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 01.05.2018r. Zapisanie się do biegu będzie możliwe 
również osobiście w Biurze Zawodów z zastrzeżeniem że łączna pula numerów startowych dla osób
rejestrujących się po 01.05.2018r. oraz dostępnych w Biurze Zawodów wynosi 200.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku 
wyczerpania limitów uczestników.

VI. Opłaty

a. Każdy uczestnik „Biegu Strażaka” ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Stawki opłaty 
startowej wynoszą: 

35zł (pakiet startowy z koszulką)
15zł (pakiet startowy bez koszulki)
50zł (opłata w dniu zawodów pakiet z koszulką)
30zł (opłata w dniu zawodów pakiet bez koszulki)

b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku 
przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany 
do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim 
dokonywał swojej ostatniej wpłaty. 

Na  wybrane  wydarzenie  istnieje  możliwość  opłacenia  wpisowego  za  pomocą  szybkich
płatności internetowych. Usługę dostarcza serwis Przelewy24.  Link do płatności znajduje się
w wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację na imprezę.

Informacje na potrzeby szybkich płatności internetowych:

1. Podmiot prowadzący sprzedaż:
Warmiński Klub Rowerowy FAN (właściciel serwisu Superczas.pl)
10-145 Olsztyn, Ul. Morska 43
nr rejestru KRS: 0000223605 REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536
Kontakt: kontakt@superczas.pl 

2. Opis procedury reklamacyjnej:
W  razie  jakichkolwiek  nieprawidłowości  przy  wykorzystaniu  systemu  szybkich  płatności
internetowych Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty transakcji na
adres email: kontakt@superczas.pl 

3. Proces odstąpienia od umowy:
Nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

Możesz opłacić wpisowe za pomocą przelewu tradycyjnego:



Dane do przelewu:

nr konta: 54203000451110000004243950
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewku
Barczewko 8a, 11-010 Barczewo

d. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się kluczowego słowa „opłacono” przy nazwisku 
uczestnika na liście startowej na stronie https://superczas.pl/.
Jeżeli po upływie 7 dni płatność się nie zmienia, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z 
organizatorem mailowo: straz.barczewko@gmail.com  
e. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku. 
f. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi 

VII. Depozyty, wyżywienie

a. Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający 
zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na 
podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, 
Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: 
zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 
b. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie 
biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (woda i posiłek). 

VIII. Punkty odżywiania i punkty kontrolne
a. Punkty odżywiania będą rozmieszczone na 2 i 6 kilometrze. 
b. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek od uczestników. 
c. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników skracających trasę.
Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

IX. Klasyfikacje i wyniki

1a) Podczas „Biegu Strażaka prowadzone będą następujące klasyfikacje: 
I. Klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn
II. Klasyfikacja drużynowa (klasyfikację reguluje odrębny regulamin)
b. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. 
c. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od 
przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni 
klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).W wynikach 
końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
f. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
III. Klasyfikacja „I Ogólnopolskich mistrzostw Straży Pożarnych” (klasyfikację reguluje odrębny 
regulamin)
IV. Bieg dzieci na dystansie 500m

X. Nagrody

a. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą „Bieg Strażaka” otrzymują na mecie pamiątkowe medale. 
b. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz drużynowej 
otrzymują pamiątkowe puchary. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji „I Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Straży Pożarnej” otrzymują pamiątkowe puchary. 
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c. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w 
wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

XI. Ochrona danych osobowych

a. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez 
Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. 
b. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 
922). 
c. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XI obejmuje również 
publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
d. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz
ich poprawiania.
e. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do udział w biegu 

XII. Postanowienia końcowe

a. Przebywanie na trasie „Biegu Strażaka” bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. 
Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności 
zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach
mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez 
Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking oraz bieg z 
psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) 
z ważną przepustką wydaną przez Organizatora. 
b. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez 
Organizatora. 
c. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. 
Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, 
wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce 
przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
d. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o 
charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną 
odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 
pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą 
wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie 
oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter 
ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną 
odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne 
i nieodwołalne.
e. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na 
nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz 
udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach 
eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do 
pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Osp Barczewko udostępniania 
sponsorom oraz partnerom „Biegu Strażaka 2018” w celu ich promocji w kontekście udziału w 
imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, 
w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 



f. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania 
powodów. 
g. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 
„Biegu Strażaka 2018” . W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli 
którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub 
niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) 
zachowują ważność. 

Regulamin klasyfikacji drużynowej w ramach „Biegu Strażaka 2018” 

1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, 
instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.
2. Drużyna składa się z minimum 4 osób. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. 
3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin „Biegu 
Strażaka 2018”. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.
4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
I. Zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej,
II. decyduje o składzie drużyny
III. występuje w imieniu drużyny
IV. dokonuje zapisu drużyny w dniu biegu.
5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych 
przez jej zawodników. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W
przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, drużyna nie 
będzie klasyfikowana.
6. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na 
kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w 
ramach klasyfikacji drużynowej.
7. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w 
klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności czasy najlepszych zawodników w drużynie. 
8. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 
„Biegu Strażaka 2018”. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Regulamin „I Ogólnopolskich mistrzostw Straży Pożarnych”

1. W klasyfikacji „I Ogólnopolskich mistrzostw Straży Pożarnych” mogą brać udział wyłącznie 
członkowie OSP bądź PSP.
2. Zawodników obowiązuje regulamin „Biegu Strażaka 2018”.
3. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymają puchary.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 
„Biegu Strażaka 2018”. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Organizator OSP Barczewko


