
REGULAMIN

Piknik Od Juniora do Seniora. – Bieg i marsz Nordic Walking 6 km. 
O puchar wójta gminy Mykanów 

 14 pażdziernika 2018 .  Starty  ok. godz. 14.00
Nowy Broniszew Jamno-Rusinów gm. Mykanów k. Częstochowy

I. CEL IMPREZY.

Propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw abstynenckich wobec alkoholu, narkotyków i używek.
Popularyzacja imprez biegowych oraz nordic – walking.
Promocja gminy Mykanów.
Integracja wielopokoleniowa od Juniora do Seniora podczas zawodów oraz towarzyszącego „Pikniku Od Juniora do Seniora”

II. ORGANIZATOR:

Fundacja Energia jest w Nas o/Stary Cykarzew
Kontakt:  Tel. 882 443 222 Mail. funenergia@gmail.com

Współorganizatorzy:   Sołtys i Rada Sołecka wsi Nowy Broniszew

III. NAZWA ZAWODÓW.

Piknik Od Juniora do Seniora. – Bieg i marsz Nordic Walking 6 km. O puchar wójta gminy Mykanów
Wydarzenie sportowo rekreacyjne połączone z wielopokoleniowym piknikiem integracyjnym.

IV. STRONA WWW ZAWODÓW i REJESTRACJA ZAWODNIKÓW

www.startuj.eu

V. PATRONAT HONOROWY

Honorowy patronat Biegu, Marszu Nordic Walking oraz pikniku Seniora Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada.

VI. TERMIN, MIEJSCE ZAWODÓW ORAZ PIKNIKU OD JUNIORA DO SENIORA

Niedziela 14 października 2018 wieś Nowy Broniszew Jamno-Rusinów gm. Mykanów k. Częstochowy
Biuro zawodów, start/meta oraz towarzyszący Piknik Seniora zlokalizowane na placu: 
Dom Ludowy Nowy Broniszew Jamno-Rusinów przy ul. Kruszyńska
Biuro zawodów rozpoczyna pracę ok. godziny 12:00
Start nordic walking oraz biegów ok. godziny 14.15
Zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych.

VII. TRASA:

BIEG - dystans 6 km pętla.  Droga asfaltowa ok. 90%,  Drogi inne ok. 10%. 
Marsz NORDIC-WALKING – dystans 6 km pętla,  Droga asfaltowa ok. 90%,  Drogi inne ok. 10%. 
Bieg oraz marsz NW odbywają się na tej same trasie.

VIII. KATEGORIE:

Podział na kategorie  BIEG 6 km. :

Kategoria główna OPEN

Podział na inne kategorie:

Mężczyźni i Kobiety MK50+ :  50 lat i starsi.
Mężczyźni i Kobiety MK30+ :  30 do 49 lat.
Mężczyźni i Kobiety MK10+ :  19 do 29 lat.
Mężczyźni i Kobiety MK10+ :  10 do 18 lat.

Podział na kategorie marszu NORDIC-WALKING 6 km. :

Kategoria główna OPEN
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Podział na inne kategorie:

Mężczyźni i Kobiety MK50+ :  50 lat i starsi.
Mężczyźni i Kobiety MK30+ :  30 do 49 lat.
Mężczyźni i Kobiety MK10+ :  19 do 29 lat.
Mężczyźni i Kobiety MK10+ :  10 do 18 lat.

IX. UCZESTNICTWO.

Organizator zapewnia ograniczoną pulę 100 pakietów startowych dla 100 zawodników biorących udział w zawodach, z dowolnym 
podziałem na poszczególne dystanse i kategorie. O  przyznaniu pakietu startowego oraz dopuszczenie do udziału w zawodach 
decyduje kolejność wniesienia opłat startowej,  po wcześniejszej rejestracji na stronie www. 
Sama rejestracja na stronie www bez wniesienia opłaty startowej nie gwarantuje dostępności pakietu startowego w dniu zawodów. 
Nie odebranie pakietu startowego do godziny 13.30 w dniu zawodów, rozumiane jest jako rezygnacja z uczestnictwa w zawodach.
Uczestnikiem Biegu oraz Nordic Walking może być osoba, która  dokona rejestracji na platformie internetowej www.startuj.eu  oraz 
dokona opłaty startowej za w pełnej wysokości.
W Biegach oraz marszu Nordic Walking mogą wziąć udział wszyscy od 10 roku życia, jednak osoby niepełnoletnie muszą okazać 
pisemną zgodę na udział w zawodach rodzica bądź opiekuna prawnego (druk na stronie www oraz w biurze zawodów).

Warunkiem uczestnictwa jest:
Zarejestrowanie się na stronie zawodów www.startuj.eu
Zapoznanie się z regulaminem i pełna jego akceptacja.
Start uczestnika wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

Uczestnik rejestrując się do biegu i marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga 
za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także 
szkód i strat o charakterze majątkowym.
Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu i marszu, natomiast uczestnikom organizator doradza, zakup stosownego ubezpieczenia
na czas udziału w imprezie biegowej. 
Wcześniejsze uiszczenie opłaty startowej w pełnej wysokości. 
W przypadku osób niepełnoletnich okazanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów.
Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych oraz wizerunku w środkach masowego przekazu przez organizatora i 
partnerów biegu.
Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zidentyfikowany przed rozpoczęciem zawodów w Biurze Zawodów przez okazanie 
dokumentu tożsamości oraz podpisanie stosownych oświadczeń wynikających z niniejszego regulaminu.

Zawodników startujących w Nordic Walking obowiązują przepisy zawodów PFNW.
Definicja marszu Nordic Walking - marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się krokami do przodu, z zachowaniem stałego 
kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem utrata kontaktu z podłożem. Podczas marszu używa się specjalnych
kijów do Nordic Walking. 

Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godz. od momentu startu. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu i marszu w tym czasie
zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

X. PAKIET STARTOWY.

W ramach pakietu startowego uczestnikom Biegu oraz marszu Nordic Walking którzy wystartowali oraz ukończyli bieg i marsz, 
organizator zapewnia:
- okolicznościowy pamiątkowy numer startowy
- darmowy posiłek ciepły/zimny
- darmowe napoje zimne/ciepłe
- puchary, medale i dyplomy dla zwycięzców w kategoriach OPEN.
- medale i dyplomy dla zwycięzców w pozostałych kategoriach.
- udział w konkursach z nagrodami dla uczestników biegu i marszu NW.
- wspólne zabawa i uczestnictwo w pikniku.
- zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego)

XI. OPŁATA STARTOWA

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie rejestracyjnej zawodów www.startuj.eu
Oplata startowa wnoszona jest za pośrednictwem strony rejestracyjnej zawodów www.startuj.eu
Wniesiona opłata startowa jest traktowana jako darowizna i nie jest zwracana osobom, które nie zgłosiły się do biura zawodów, nie 
wystartowały i/lub nie ukończyły zawodów. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przeniesienie opłaty startowej na rzecz innej 
zarejestrowanej osoby. Jednak nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem zawodów.
Osoby które z różnych względów nie mają możliwości wykonania przelewu internetowego, mogą dokonać wpłaty na rachunek bankowy 
Organizatora. Jednak nie później niż do ośmiu dni przed zawodami. W tytule przelewu bankowego należy wpisać: „Od Juniora do 
Seniora”.   Następnie należy poinformować organizatora mailowo lub sms-em o wpłacie. 

2

http://www.startuj.eu/
http://www.startuj.eu/
http://www.tartuj.eu/
http://www.startuj.eu/


XII. KLASYFIKACJA I NAGRODY – BIEG.

Zwycięzcami w kategorii głównej OPEN - BIEG 6 km oraz kategorii OPEN  NW 6 km zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie 
pokonają wyznaczoną trasę.

Zwycięzcy w kategoriach głównych OPEN - BIEG 7 km , Bieg 3 km oraz kategorii głównej NW otrzymują medale i/lub puchary  i/lub 
dyplomy za zdobycie 1,2,3 miejsca. 

Zwycięzcy we wszystkich innych kategoriach otrzymują dyplomy za zdobycie 1,2,3 miejsca.
Trofea i nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów.

XIII. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, poruszać się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
Zabrania się używania szklanych i metalowych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.
W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych napojów w opakowaniach szklanych oraz 
metalowych na teren pikniku oraz zawodów. 
Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.
Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą 
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po zawodach.
Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ryzyko, niezależnie od warunków 
pogodowych i terenowych zastanych na trasie.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne szkody.
Przez akceptację niniejszego regulaminu, uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach.
Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów zamieszczonych w 
mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami zawodów oraz rajdu, mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
Nieznajomość lub niezrozumienie regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator. 
W zależności od pozyskanych funduszy organizator zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych nagród, upominków i 
poczęstunku.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Administratorem 
danych osobowych jest Organizator.

Przetwarzanie danych, o których mowa w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz 
z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do
Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do
uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby
administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić
w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa.
Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 
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