
 
REGULAMIN 

V BIEGU TARNOWSKIEGO „Leśna Draka” 

 

Organizatorzy biegu:  

• Fundacja RUN4,  

• Grupa biegowa Leśna Draka,  

• Grupa Wieczorne Bieganie w Opolu  

• Stowarzyszenie Biegamy Pomagamy  

 

Partnerzy;  

• Nadleśnictwo Opole 

• OSP Tarnów Opolski  

• Choinkowy Raj   

 

Cele:  

• Pomoc w leczeniu i rehabilitacji Agnieszki Koziak z Opola 

• Integracja środowiska biegaczy i społeczności Gminy Tarnów Opolski, powiatu opolskiego i 

województwa opolskiego  

• popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej  

• propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia  

• Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu, sprzyjającego harmonijnemu 

rozwojowi dzieci, młodzieży, dorosłych i podnoszeniu sprawności fizycznej  

• promocja walorów przyrodniczych lasów na terenie Gminy Tarnów Opolski i Nadleśnictwa 

Opole  

 

Termin i miejsce:  

• 15 listopada 2020 roku, Tarnów Op. ul. Nowa (wejście do lasu)  

• Bieg na dystansie 10 km – start godz. 12.00  

• Biuro zawodów w dniu 15 listopada 2020 roku (niedziela) usytuowane będzie przy starcie, 

czynne od godz. 10:00 do godz. 11.30  

 

Trasa i dystans:  

• Bieg na 10 km - trasa prowadzić będzie alejami leśnymi (1 pętla)  

◦ limit czasowy: 2 godziny  

◦ limit osób startujących: 250  

 

Uczestnictwo:  

• w biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 15 listopada 2020 roku ukończyli 16 lat, 

dokonali rejestracji zgodnie z niniejszym regulaminem i potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie 

podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), że posiadają dobry stan zdrowia i nie posiadają 

przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach. Zawodnicy, którzy do dnia 

15 listopada 2020 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie 

pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.  

• wszyscy startujący zobowiązani są do zweryfikowania danych i pobrania numeru startowego w 

Biurze Zawodów. Uczestnicy muszą obowiązkowo posiadać dokument tożsamości  

• podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora 

przymocowane z przodu, tak aby numer był widoczny przez cały czas trwania zawodów  

• podczas startu wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nałożenia maseczek ochronnych, a 

podczas pozostałej części imprezy do zachowania bezpiecznej odległości między sobą  

 

Klasyfikacja, nagrody i wyniki:  



• organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiar czasu biegu głównego za pomocą czipów 

zwrotnych, trasa jest nieatestowana – oznaczona znakami co 1 km, taśmami a w newralgicznych 

punktach zabezpieczona przez wolontariuszy lub odpowiednie służby  

• w biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja wiekowa 

odrębnie dla kobiet i mężczyzn w kategoriach: ♣ 16-29 lat ♣ 30-39 lat ♣ 40-49 lat ♣ 50-59 lat ♣ 

60 lat wzwyż  

 

• za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn przewidziane są 

puchary i nagrody rzeczowe pod warunkiem pozyskania sponsorów. Zawodnicy, którzy zostaną 

nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w klasyfikacji wiekowej.  

• wśród uczestników, którzy ukończą bieg, zostaną dodatkowo rozlosowane nagrody rzeczowe, 

których pula i dostępność uzależniona jest od pozyskanych sponsorów.  

• puchary oraz nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas 

wręczania lub losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe.  

• organizatorzy zapewniają wodę mineralną na mecie oraz 1 punkt z wodą na trasie biegu. Na 

mecie biegu głównego każdy uczestnik otrzyma drobny poczęstunek. Warunkiem wydania 

posiłku jest posiadanie numeru startowego.  

• dekoracje zwycięzców w biegu głównym rozpoczną się od godz. 13:30  

 

Zapisy do biegów:  

• ze względu na przepustowość trasy i prewencję antywirusową wprowadza się ograniczenie 

liczby startujących do 250 osób na dystansie 10 km.  

• zgłoszeń można dokonywać elektronicznie na stronie www.time-sport.pl do 5 listopada 

2020roku lub do osiągnięcia limitu osób startujących.  

• Opłata startowa dokonywana będzie w trakcie zapisu poprzez płatności on-line.. 

Potwierdzeniem zaksięgowania przez organizatora opłaty startowej jest odpowiednia adnotacja na 

liście osób zapisanych.  

• w sytuacji nie przekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów 

elektronicznych, zgłoszeń można też dokonywać w dniu imprezy w godzinach 10:00 – 11.30 w 

biurze zawodów, z zastrzeżeniem, że opłata startowa do biegu głównego będzie wtedy wyższa.  

• Wysokość opłaty startowej w biegu głównym wynosi:  

♣ 35,oo zł wniesiona do dnia 5 listopada 2020 r.  

♣ 50,00 zł w dniu zawodów, w przypadku dostępności wolnych miejsc  

• Opłata startowa nie podlega zwrotowi – można ją jednak scedować na innego uczestnika w 

sytuacji rezygnacji ze startu po opłaceniu wpisowego. Wymaga to jednak powiadomienia 

organizatora w formie pisemnej (e-mailem, koniecznie z adresu z którego nastąpiła rejestracja). 

Cesji można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2020 roku.  

 

RODO  

Stosownie do treści art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1/ - 

dalej: RODO, niniejszym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest 

Fundacja RUN4.  

 

Utrwalenie i korzystanie z wizerunku  

Uczestnik biegu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub 

zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz produkcji filmowych (np. 

klipy rozpowszechniane w Internecie ) wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi 

niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku w następujących polach eksploatacji:  



• utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane w dowolnej formie  

• wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej  

• publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym.  

• Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na bilbordach, 

emisje w przekazach telewizyjnych i radiowych  

• poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniach 15 listopada zgodnie z regulaminem Biegu  

• Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom biegu 

sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie 

szerszym niż zakres udzielonej im licencji.  

 

Postanowienia końcowe:  

• bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne  

• pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu,  

• rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach, plecakach) 

odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy zabezpieczają 

materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane na podstawie posiadanego 

numeru startowego.  

• udział w imprezie jest równoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do wykorzystania 

wizerunku w celach promocji biegu.  

• uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy 

regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlega potwierdzeniu 

przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia  

• organizatorzy zapewniają opiekę medyczną na mecie biegu oraz mobilny patrol medyczny.  

• organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia OC i NNW, każdy zawodnik startuje na swoją 

odpowiedzialność  

• w przypadku składania protestu należy wpłacić organizatorowi wadium w wysokości - 100 zł.  

• w razie nie uznania protestu wadium przepada na rzecz organizatora. 
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