
REGULAMIN 

X WIECZORNEGO BIEGU NA GÓRĘ ŻAR  

08.09.2018 sobota  

ZKL Żar - Międzybrodzie Żywieckie  

  

  

I             CEL IMPEZY  

- popularyzacja biegów górskich  

- promocja trasy narciarskiej Góry Żar   

  

II.         ORGANIZATORZY  

- Polskie Koleje Linowe  S.A z siedzibą w Zakopanem -  ZKL-Żar Międzybrodzie Żywieckie  

- Kazimierz Hojdys – dyrektor biegu  

zwani wspólnie Organizatorem  

  

III. SPONSOR GŁÓWNY  

- Polskie Koleje Linowe  S.A   

    

IV. PARTNER ZAWODÓW  

- Restauracja PIZZA DOMINIUM ,  

- Pensjonat Słoneczny Stok ,  

- Park Linowy Trollandia   

       -             Górska Szkoła Szybowcowa  ”Żar” AP 

       -             Albatros – szkoła latania  

       -             Monsterroller – hulajnogi zjazdowe  

     

V. TERMIN I MIEJSCE  

- 8 wrzesień 2018 ( sobota ) Międzybrodzie Żywieckie –woj. śląskie  

- biuro zawodów – budynek dolnej stacji kolei ,czynne w dniu biegu od godziny 17.00 do 

godziny  19.00  

- START  o godz. 19.30 poniżej dolnej stacji kolei – obok hangarów GSS Żar  



- META  - Góra Żar obok restauracji Pizza Dominium  

- Zakończenie – Górna Stacja kolei   

  

VI.   DYSTANS – TRASA BIEGU  

- trasa będzie wytyczona wzdłuż trasy narciarskiej Góry Żar, oświetlona oraz nagłośniona o 

przewyższeniu ok.350 m., długość trasy ok 3 km.   

- ilość uczestników nie jest ograniczona ilościowo ani wiekowo   

- organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia imprezy, zawodnicy pełnoletni startują na 

własną odpowiedzialność, dzieci i młodzież do 18 roku życia za zgodą rodziców wyrażoną na 

piśmie i złożoną w biurze Organizatora przed startem.   

 

VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA    

- uczestnik obowiązany jest do zapłaty 40 zł w dniu zawodów w Biurze Zawodów   

- wpisowe obejmuje : gorący posiłek , napoje, pamiątkowy medal, dyplom, pamiątkową 

koszulkę  (dla  pierwszych 100 zawodników, którzy dobiegli na metę) 

- zgłoszenia email: gora.zar@pkl.pl . Dodatkowe informacje na stronie www.pkl.pl  

- Uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów i przekazania 

informacji z jego przebiegu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych 

Dz.Ust.Nr 133 poz.883)  

  

VIII. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA  

  

- Organizator zobowiązuję się do : zapewnienia opieki medycznej oraz pomieszczenia do 

przebierania  

  

IX. NAGRODY  

- nagroda finansowa o wartości nominalnej wskazanej poniżej zostanie wydana w postaci 

voucherów, w kategorii generalnej mężczyzn i kobiet wskazanych poniżej:  

 Kobiety:        

1. Miejsce - 300 zł.   

2. Miejsce - 250 zł.  



3. Miejsce - 150 zł.  

4. Miejsce  - 100 zł.  

5. Miejsce - 100 zł.  

  

Mężczyźni:  

1. Miejsce  - 300 zł.  

2. Miejsce –  250 zł.  

3. Miejsce –  150 zł.  

4. Miejsce  - 100 zł.  

5. Miejsce -  100 zł.  

  

- puchary za miejsca I-III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn,  

- dodatkowo losowanie nagród odbędzie się po zakończeniu zawodów wśród wszystkich 

zawodników ,którzy ukończą bieg. Warunkiem odebrania nagrody jest pokazanie numeru 

startowego.  

- nagrody finansowe opisane powyżej, a wydane w postaci voucherów ufundowane przez 

sponsora głównego PKL S.A do wykorzystania w sklepach Adventure Sports,  

- w biegu nie ma podziału na kategorie wiekowe, 

-     sponsor przewiduje nagrody specjalne dla najmłodszych uczestników biegu.  

  

X. REKLAMACJE  

Reklamacje mogą być składane w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zawodów w 

formie pisemnej na adres Polskich Kolei Linowych ul. Krupówki 48 34-500 Zakopane  -  

reklamacje rozpatruje główny sędzia zawodów. 

  

XI. ZAKAZY  

- Zabrania się startu z kijami (nordic walking) ze względów bezpieczeństwa  

- Zabrania się uczestnictwa pod wpływem alkoholu i środków odurzających  

 

 

 

 



XII. DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszy Regulaminie a koniecznych do 

przeprowadzenia zawodów są Polskie Koleje Linowe S. A. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnicy Zawodów mogą 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób: 

- mailowo: iodo@pkl.pl 

- pisemnie na adres: Polskie Koleje Linowe S.A., 34-500 Zakopane, ul. Krupówki 48 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla uczestnictwa w zawodach.    

 

4. Podane przez Uczestników zawodów dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby 

uprawnione, z pełnym poszanowaniem prywatności. 

5. Uczestnikom zawodów przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,  

prawo do usunięcia z bazy danych, ograniczenia przetwarzania oraz do wycofania w dowolnym 

momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. 

6. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa. 

7.  Podane przez Uczestników zawodów dane osobowe będą przetwarzane do upływu czasu 

zgłaszania ewentualnych reklamacji zgłaszanych w trybie pkt.X Regulaminu. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

- bieg odbędzie się bez względu na pogodę   

- organizator nie bierze odpowiedzialności za zagubione rzeczy        

   

          


