
 

 

www.progrestourderabkazdroj.pl 

https://www.facebook.com/Progres-tour-de-Rabka-Zdr%C3%B3j-107043351256984 

  

REGULAMIN 

PROGRES tour de Rabka-Zdrój 2021 

  

  

Rozdział 1 

CEL IMPREZY ORAZ INFORMACJE O ORGANIZATORZE 

1) Cel imprezy 

- Propagowanie zdrowego trybu życia 

- Promocja Rabki-Zdrój oraz Małopolski 

- Promocja Akademii Progres 

  

2) W ramach biegu rozegrane będą  

Mistrzostwa PROGRESu w biegach górskich 

  

3) Organizator 

PROGRES Tomasz Skrzypczak 

ul. Zofii Nałkowskiej 1, 30-399 Kraków 

NIP 899-249-67-11 

Numer konta bankowego, ING 68 1050 1445 1000 0097 3181 0553 

  

 



 

4) Partner biegu 

Urząd Miasta Rabka-Zdrój 

  

Rozdział 2 

COVID 19 

Organizator, bedzie dostosowywał się do sytuacji pandemicznej w Polsce i wdrażał procedury 

związane z bezpiecznym przeprowadzeniem PROGRES tour de Rabka-Zdrój. 

  

Rozdział 3 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH BIEGACH 

  

PROGRES tour de Rabka-Zdrój to bieg składający się z III Etapów - 24 i 25 Kwiecień oraz 4 Wrzesień - 

Zwycięzcą całego cyklu będzie uczestnik, który wystartuje i przebiegnie III Etapy i uzyska łączny 

najszybszy czas (wszystkie czasy sumują się z każdego etapu). W klasyfikacji generalnej będą 

uwzględnieni tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy przebiegną wszystkie Etapy. Wystartować również 

można w jednym lub dwóch biegach i brać udział w klasyfikacji etapowej.  

  

  

ETAP I 

24 kwiecień 2021 - start Akademia PROGRES - meta Luboń Wielki - 5,5 km 

Start Akademia PROGRES ul. Zaryte 12, Rabka-Zdrój - godzina 11:00 - skręt w lewo wzdłuż 

Lubońskiego potoku, skręt w prawo przy Kapliczce św. Huberta - wzdłuż potoku koziego - 

wbiegniecie na zielony szlak - meta Luboń Wielki 

https://www.alltrails.com/explore/map/mon-14-dec-2020-12-05-54229ab 

 LIMIT CZASOWY - 2h 

ETAP II 

25 kwiecień - 12,5 km - Start Akademia Progres ul. Zaryte 12, Rabka-Zdrój - godzina 11:00 - skręt w 

lewo wzdłuż Lubońskiego potoku, przy Kapliczce św. Hubeta prosto, skręt w lewo przy pierwszym 

szlabanie, skręt w prawo na drugim szlabanie - prosto do szlaku niebieskiego, skręt w prawo szlakiem 

niebieskim na szczyt Luboń Wielki - zbieg szlakiem zielonym, skręt w prawo przy Kapliczce Chrystusa 

Króla - dobieg do ul. Zaryte - skręt w lewo - meta Akademia PROGRES  

https://www.alltrails.com/explore/map/thu-10-dec-2020-16-13-

7de3214?u=m&fbclid=IwAR0ldHAoyd3IEpJc8S70q8stZw2SCHlWFfC6OgN1RhTC--aRU6Pv00TVYkI 

 LIMIT CZASOWY – 3,5H 



 

ETAP III 

4 wrzesień - 20 km - start centrum Rabki 

Start centrum Rabki-Zdrój (do ustalenia z miastem ) wbiegniecie na ul. Tadeusza Kościuszki - szlak 

niebieski - do Góry Bania - Góra Grzebień, Królewska Góra, Polczakówka stok narciarskie zbieg, drogą 

asfaltową do ul. Zaryte - chodnikiem do żółtego szlaku -skręt w prawo -cały czas żółtym szlakiem na 

szczyt Luboń Wielki - zbieg szlakiem zielonym, następnie wzdłuż potoku koziego, skręt w lewo przy 

Kapliczce św. Huberta, wzdłuż potoku Lubońskiego, Akademia Progres - zielonym szlakiem do 

centrum Rabki-Zdrój - meta centrum Rabki 

  

https://www.alltrails.com/explore/map/thu-10-dec-2020-17-28-

b1c00bc?u=m&fbclid=IwAR3Z0orsPGcuTKN8wJNH4S7KjVqIosfLGfBAUCqpI1D9BaA_pfoQdTgAIPs 

 LIMIT CZASOWY – 4 H 

  

Rozdział 4 

BIURO ZAWODÓW 

BIURO ZAWODÓW dla biegu 24 i 25 Kwiecień ul. Zaryte 12, Rabka-Zdrój 

Czynne od 8:00 do 10:30 w dniach 24 i 25 Kwiecień 

Biuro zawodów dla biegu 4 Września zostanie ustalone po konsultacjach z władzami Miasta w 

późniejszym terminie. 

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy 

muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość 

  

Rozdział 5 

ZAPISY I OPŁATY STARTOWE 

ZAPISY ruszają 1.01.2021 o godzinie 10:00 

ETAP I 

Elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej:  

ZmierzymyCzas.pl - pomiar czasu - PROGRES tour de Rabka-Zdrój 2021 - ETAP I 

Zgłoszenie będzie widoczne na liście po dokonaniu opłaty 

Do 31.01.2021 - 60 zł 

Do 31.03.2021 - 70 zł 

Do 16.04.2021 - 80 zł 

W biurze zawodów w razie wolnych miejsc - 100 zł 

https://www.zmierzymyczas.pl/1184/progres-tour-de-rabka-zdroj-2021-etap-i.html


 

ETAP II 

Elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej:  

 ZmierzymyCzas.pl - pomiar czasu - PROGRES tour de Rabka-Zdrój 2021 - ETAP II 

Zgłoszenie będzie widoczne na liście po dokonaniu opłaty 

Do 31.01.2021 - 65 zł 

Do 31.03.2021 - 75 zł 

Do 16.04.2021 - 85 zł 

W biurze zawodów w razie wolnych miejsc - 110 zł 

  

 ETAP III 

  

Elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej:  

 ZmierzymyCzas.pl - pomiar czasu - PROGRES tour de Rabka-Zdrój 2021 - ETAP III 

Zgłoszenie będzie widoczne na liście po dokonaniu opłaty 

Do 31.03.2021 - 70 zł 

Do 31.05.2021 - 80 zł 

Do 20.08.2021 - 90 zł 

W biurze zawodów w razie wolnych miejsc - 120 zł 

  

Rabaty dla startujących w całym cyklu  

Do 31.01.2021 - 180 zł 

Do 31.03.2021 - 210 zł 

do 16.04.2021 - 240 zł 

  

Rabaty dla zawodników PROGRES 

Do 31.01.2021 - 150 zł 

Do 31.03.2021 - 180 zł 

do 31.02.2021 - 210 zł 

  

Limit: 500 zawodników 

https://www.zmierzymyczas.pl/1185/progres-tour-de-rabka-zdroj-2021-etap-ii.html
https://www.zmierzymyczas.pl/1186/progres-tour-de-rabka-zdroj-2021-etap-iii.html


  

Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej przelewem opłaty startowej w 

terminie 3 dni roboczych od daty wpływu na konto,  

Opłata startowa płatna na konto  

ING 68 1050 1445 1000 0097 3181 0553 

PROGRES Tomasz Skrzypczak 

ul. Zofi Nałkowskiej 1 

30-399 Kraków 

W treści: Imię Nazwisko bieg Etap ..... opłata startowa 

  

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły 

udziału w zawodach. 

 

ROZDZIAŁ 6 

 

 KLASYFIKACJA:  

OPEN 1-3 Mężczyźni i Kobiety  

w kategoriach wiekowych 

MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

M-20 18-29 lat  

M-30 30-39 lat  

M-40 40-49 lat  

M-50 50-59 lat  

M-60 60-69 lat  

M-70 70 lat i więcej 

K-20 18-29 lat 

K-30 30-39 lat 

K-40 40-49 lat 

K-50 50-59 lat 

K-60 60 lat i więcej 

  



Mistrzostwa PROGRESu w biegach górskich - tylko dla zawodników trenujących w PROGRES Tomasz 

Skrzypczak 

  

ROZDZIAŁ 7 

  

NAGRODY: 

ETAPOWE - DYPLOMY oraz nagrody rzeczowe (pod warunkiem, że znajdziemy sponsora) 

KLASYFIKACJA:  

OPEN 1-3 Mężczyźni i Kobiety  

w kategoriach wiekowych - nagrody nie dublują się z OPEN 

MĘŻCZYŹNI I KOBIETY za miejsca 1-3 

M-20 18-29 lat  

M-30 30-39 lat  

M-40 40-49 lat  

M-50 50-59 lat  

M-60 60-69 lat  

M-70 70 lat i więcej 

K-20 18-29 lat 

K-30 30-39 lat 

K-40 40-49 lat 

K-50 50-59 lat 

K-60 60 lat i więcej 

  

NAGRODY ZA KLASYFIKACJE GENERALNĄ 

KLASYFIKACJA:  

OPEN 1-3 Mężczyźni i Kobiety 

1. miejsce 500 zł oraz żółta koszulka  

2. miejsce 300 zł 

3. miejsce 150 zł 

nagrody pieniężne będą wypłacane przelewem na wskazane konto w ciągu 14 dni od ogłoszenia 

wyników oficjalnych. 

  



 

 

 

Mistrzostwa PROGRESu w biegach górskich  

OPEN 1-3 Męzczyżn i Kobiet - Puchary  

  

w kategoriach wiekowych 

PUCHARY 

MĘŻCZYŹNI I KOBIETY za miejsca 1-3 

M-20 18-29 lat  

M-30 30-39 lat  

M-40 40-49 lat  

M-50 50-59 lat  

M-60 60-69 lat  

M-70 70 lat i więcej 

K-20 18-29 lat 

K-30 30-39 lat 

K-40 40-49 lat 

K-50 50-59 lat 

K-60 60 lat i więcej 

  

Dla wszystkich uczestników biegu: 

okolicznościowy medal pamiątkowy 

okolicznościowy numer startowy 

pomiaru czasu 

  

 

 

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ 8 

UCZESTNICTWO: 

W biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat do dnia 24.04.2021 

warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia do 

braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości celem 

weryfikacji danych, 

zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność,  

  

Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesienie opłaty 

startowej 

Biegacz z nie oznaczoną opłatą na listach elektronicznych, nie będzie wpisany na listę startową, aby 

pobiec będzie musiał zapisać się i opłacić bieg w biurze zawodów po obowiązującej stawce (w 

przypadku stwierdzenia wpłaty po biegu, pieniądze wpłacone na konto zostaną zwrócone). 

Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi., można jednak do 16.03.2021r. czyli do czasu 

zamknięcia elektronicznych zapisów, przenieść swoją opłatę na inną osobę. Wniesione opłaty 

zostaną wykorzystane na cele organizacyjne imprezy. 

  

  

ROZDZIAŁ 9 

Postanowienia końcowe: 

1) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę i stan nawierzchni na trasie. 

2) Organizator zapewnia szatnie oraz toalety. 

3) Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne. 

4) Organizator zapewnia depozyt jednak nie odpowiada za rzeczy w nim pozostawione. 

5) Biegacz zobowiązany jest umieścić numer startowy w widoczny sposób z przodu na klatce 

piersiowej bądź na wysokości pasa. Nie zastosowanie się do tego wymogu grozi 

dyskwalifikacją. 

6) Zabrania się startującym poruszania po trasie biegu na rowerze , wózkach inwalidzkich, 

rolkach, deskorolkach, i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami, bez 

wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora pod groźbą dyskwalifikacji. 

7) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy. 



 

 

8) Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników podczas trwania imprezy. 

9) Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

10) Przetwarzanie danych w związku z udziałem w biegu obejmuje opublikowanie imienia i nazwiska 

uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście 

startowej Biegu oraz wynikach, a także wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach 

relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w internecie, prasie, 

telewizji oraz w każdy inny sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

11) Wyniki biegu będą opublikowane w ciągu 24 godzin po zakończeniu zawodów na stronie 

www.progrestourderabkazdroj.pl 

Ochrona danych osobowych 

12) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu 

13) PROGRES Tomasz Skrzypczak z siedzibą pod adresem ul. Zofii Nałkowskiej 1, 30-399 Kraków 

NIP:8992496711 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników Biegu w celach, zakresie 

i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i 

odbioru nagród. 

14) Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 

rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), 

polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi 

przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

15) Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz 

art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z 

akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

16) PROGRES Tomasz Skrzypczak danych osobowych nie będzie przekazywał nikomu poza firmą 

zajmującą się pomiarem czasu. Ponadto nie będzie poddawał danych osobowych Uczestników 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

17) PROGRES Tomasz Skrzypczak  nie będzie przechowywał ani nie będzie tworzył baz danych 

osobowych Uczestników z list startowych. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu 

prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał 

indywidualny dostęp. 

18) Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia 

danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie. 



UWAGA cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z 

rezygnacją z udziału w Biegu. 

  

  

 

 


