
 
 
             

 
grupa biegowa 
tel: 668544990 
e-mail: fabrykaaktywnoscikk@gmail.com 
 

 

„Aktywny Kędzierzyn-Koźle (nie)wirtualny” 
 

Organizatorem cyklu biegów jest Fabryka Aktywności Kędzierzyn-Koźle oraz Time-sport.pl  

 

Nazwa cyklu:  "4x Aktywny Kędzierzyn-Koźle (nie)wirtualny” : 

 

1.  Cykl tworzą cztery biegi:  

„Leśna 5 z hakiem” „Gruba Dycha na Dąbrowie” „Bieg godzinny w kółko Macieju” „Straszna 

piątka w Twierdzy”  

Cykl odbywa się pod honorowym patronatem Pani Sabiny Nowosielskiej Prezydent Miasta 

Kędzierzyna-Koźla 

Partnerem cyklu jest: 

a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu 

b) Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 

c) Nadleśnictwo Kędzierzyn 

 

2. Cele:  

a) popularyzacja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu  

b) popularyzacja biegów jako najprostszej formy aktywności 

c) promocja miasta i terenów przyległych 

 

 3. Termin i dystans:  

a) niedziela 19 lipca 2020 roku, godzina 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 dystans: około 5 km, bieg 

przełajowy 

b) niedziela 9 sierpnia 2020 roku, godzina 10:00, 11:30, 13:00, 14:30,  dystans: około 10 km, 

bieg przełajowy 

c) niedziela 13 września 2020 roku, godzina 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, dystans: bieg godzinny 

na bieżni 

d) sobota 31 października 2020, godzina 17:30, 18:30, 19:30 dystans: około 5 km, bieg w parku.  

 

4. Miejsce:  

a) Bieg numer 1 i 2 odbywać się będzie w lasach okalających Kędzierzyn-Koźle 

f a b r y k a  
a K K t y w n o ś c i  



 
b) Bieg numer 3 odbywać się będzie na stadionie MOSiR Kędzierzyn-Koźle, oś. Kuźniczka 

c) Bieg numer 4 odbywać się będzie w kozielskim parku.  

 

5. Sposób rozgrywania biegu:  

zgłoszeni zawodnicy zapisują się na wybraną godzinę startu. Każda grupa liczy maksymalnie od 

30 do 50 osób (w zależności od ilości grup w biegu). Nie więcej jednak niż 150 osób (zgodnie z 

obowiązującymi obecnie przepisami) w czasie całego biegu.  

Po przebiegnięciu wszystkich grup, na podstawie czasów zawodników zostaje sporządzona 

klasyfikacja generalna biegu oraz klasyfikacje wiekowe.  

 

6. Warunki uczestnictwa:  

W biegu mogą startować biegacze i biegaczki zrzeszeni i niezrzeszeni w klubach sportowych, 

którzy ukończyli 16 lat. Przy odbiorze pakietu startowego, dla celów weryfikacyjnych, wymagane 

jest okazanie dowodu osobistego, a dla najmłodszych uczestników poniżej 18 lat legitymacji 

szkolnej.  

Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie (przypadku 

zawodników nie pełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny).  

 

7. Kategorie wiekowe:  

Kat. wiekowe mężczyzn: Kat. wiekowa kobiet:  

M-16 ( 16 – 19 lat) K-16 ( 16-19 lat) 

M-20 ( 20 – 29 lat) K-20 ( 20 -29 lat) 

M-30 ( 30 – 39 lat) K-30 (30 - 39 lat) 

M-40 ( 40- 49 lat) K-40 (40-49 lat) 

M-50 ( 50 – 59 lat) K-50 (50-59 lat) 

M-60 ( 60 lat i powyżej) K-60 (60 lat i powyżej) 

 

8. Nagrody:  

a) dla każdego uczestnika okolicznościowy medal – odbiór do ręki. Medale z kolejnych biegów 

utworzą całość – jedną statuetkę.  

b) dla każdego biegu przewidziane jest losowanie nagród – po minimim 3 w każdym biegu,  

c) dekoracja nie odbędzie się. Jednak w przypadku kolejnych łagodzeń restrykcji organizator 

zastrzega sobie prawo do zorganizowania dekoracji w godzinach następujących po zakończeniu 

biegu, informacja o tym zostanie przekazana najpóźniej na 3 dni przed biegiem,  

d) wśród uczestników wszystkich biegów cyklu (biorących udział w minimum 3 biegach) wylosujemy 

3 nagrody rzeczowe,  

e) dla zwycięzców kategorii wiekowych w każdym biegu przewiduje się wręczenie pamiątkowego 

dyplomu – na kolejnym biegu cyklu.  

 

9. Zgłoszenia - elektronicznie od 2.07 do … 

a) bieg numer 1 do 12.07 



 
b) bieg numer 2 do 02.08 

c) bieg numer 3 do 07.09 

d) bieg numer 4 do 26.10 

przez portal: https://time-sport.pl/cykl/5448  

weryfikacja w dniu zawodów na 30 minut przed startem wybranej grupy. Organizator ustanawia 

limit startujących zawodników w biegu głównym: 150 zawodników. 

  

10. Wpisowe wynosi:  

a) jednorazowo dla całego cyklu 80 pln, dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym 

wpisowym do  13 lipca.  

b) dla pojedynczych biegów 25 pln dla zapisanych drogą elektroniczną i uiszczonym wpisowym do 

27 lipca/ 3 września/ 20 października.  

 

c) Konto bankowe: Time-Sport/Fabryka Aktywności: MBank 53 1140 2004 0000 3802 7755 

3944 

Tytułem: Opłata wpisowa Imię i nazwisko z podaniem nazwy biegu (w przypadku opłaty za cykl, 

dopisek Aktywny Kędzierzyn-Koźle)  

d) Opłata startowa powinna być wniesiona przez uczestnika na minimum 7 dni przed startem. 

Opłata w późniejszym terminie może skutkować wręczeniem pamiątkowego medalu w terminie 

późniejszym (na kolejnym biegu cyklu lub wysłaniem na wskazany adres, medalu na koszt 

uczestnika).    

 

11. WAŻNE!  

a) Zawodnicy opłaceni mogą zrezygnować z udziału w biegu. Jeżeli nastąpi to: 

-  do 25 dni przed startem, opłata będzie zwrócona w całości, 

-  do 15 dni przed w wysokości 50% wniesionej opłaty 

– do 7 dni przed w wysokości 25% wniesionej opłaty 

- poniżej 7 dni opłata nie będzie zwracana 

b) Zawodników rezygnujących prosimy o przesłanie maila z informacją o rezygnacji ze 

startu w zawodach, w przeciwnym razie opłata startowa nie będzie podlegać zwrotowi. 

Adres: fabrykaaktywnoscikk@gmail.com   

Treść maila:  

„W związku z … rezygnuje ze startu i proszę o zwrot …. % opłaty startowej.  

Imię i nazwisko oraz numer rachunku do zwrotu”  

 

12. Ubezpieczenie zawodników:  

zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NW należy do 

klubu, który zawodnik reprezentuje bądź samego zawodnika. Organizator zawodów nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.  

 

13. Sprawy różne:  



 
a) organizatorzy zapewnia: napoje, nagrody, numer startowy.  

b) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie z przyczyn uzasadnionych i 

podejmowania decyzji w sprawach nie objętych regulaminem,  

c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zawodników,  

d) szczegółowy program minutowy zostanie podany po dokonaniu zgłoszeń,  

e) impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne  

f) zawodnicy, którzy nie przebiegną trasy biegu w całości zostaną zdyskwalifikowani,  

g) w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, na krócej niż 10 dni przed biegiem, 

organizator nie zwraca opłaty startowej,  

h) za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności  

i) uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a 

także publikowanie wyników z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie 

terytorialnie wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych 

Organizatora i sponsorów biegu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją 

imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą 

fizyczną i sportem, 

j) podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a 

uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO).  

k) limit startujących: 150 zawodników.  

 

14. Szczególne ograniczenia i zalecenia związane z epidemią COVID-19  

a) zawodnicy startują w grupach maksymalnie 30-50 osób + 10 osób z obsługi biegu, zgodnie z 

obowiązującymi etapami łagodzenia restrykcji, który dopuszcza imprezy sportowe do 

maksymalnie 150 osób,  

b) zawodnicy wchodzą do strefy startowej o godzinie rozpoczęcia weryfikacji swojej grupy startowej, 

a opuszczają na dwie godziny od rozpoczęcia biegu  

c) biuro zawodów znajdować się będzie na świeżym powietrzu, po rejestracji każdej grupy odbędzie 

się dezynfekcja biura, zalecamy posiadanie własnych długopisów oraz maseczek,  

d) obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 2m,  

e) do strefy startowej wchodzimy 1 min przed startem, dopuszczamy ściągnięcie w tym czasie 

maseczki, maseczki zakładamy ponownie po opuszczeniu strefy mety,  

f) na terenie będą wyznaczone punkty dezynfekcji rąk,  

g) organizator nie zapewnia szatni oraz depozytu,  

h) medale będą przekazywane zawodnikom do ręki w strefie mety,  

i) obsługę biegu obowiązują maseczki oraz rękawiczki,  

j) dekoracja się nie odbędzie. Nagrody zostaną przesłane pocztą na podany przez uczestnika adres 

lub w inny ustalony sposób, 

k) uczestnicy zobligowani są do przestrzegania zasad korzystania z publicznych miejsc, w 

szczególności nie niszczenia roślinności, nie śmiecenia, nie zbiegania z wyznaczonej trasy,  

l) dodatkowe informacje o imprezie można uzyskać na facebooku: 

m)  https://www.facebook.com/fabrykaaktywnoscikk/  



 
n) oraz na stronie wydarzenia:  

o) https://www.facebook.com/events/701964320532028/  

 

lub telefonicznie pod numerem:  

668 544 990 Tomek Cholewiński,  

666 019 352 Kamil Romanek,  

fabrykaaktywnoscikk@gmail.com  

 


