
TRENING Z POMIAREM CZASU 

REGULAMIN 

1. CELE IMPREZY 

 

- Popularyzacja biegów rekreacyjnych i masowych.  

 

- Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport. 

 

- Promocja Miasta  Chojnice  w Polsce i na świecie jako miejsca przyjaznego dla uprawiania sportu. 

 

2. TERMIN, MIEJSCE, TRASA 

 

- Data: 08 maja  2021 r. Start godz. 16.00- pierwsza fala 50 osób, 16.15- druga fala 50,dystans, około 

6200 m, limit 1h. 

 

- Miejsce: Chojnice Lasek Miejski obok Tawerny Antykwariat. 

 

- Biuro zawodów czynne od godziny 15.00  w  pobliżu Tawerny Antykwariat 

 

- Start: Lasek Miejski obok Tawerny Antykwariat, następnie w kierunku Jarcewa, nawrót w 

Jarcewie, meta w Lasku Miejskim obok Tawerny Antykwariat. 

 

3. ORGANIZATOR 

 

- ChKS Kolejarz, Sekcja Biegowa Florian Chojnice. 

 

 

4. ZGŁOSZENIA 

 

- Za zgłoszenie  uważa  się  czytelne  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego  na stronie  internetowej   

www.dostartu.pl oraz  wpłacenie  wpisowego. 

 

- Wysokość wpisowego 30 złotych w przypadku wpłat do 6 maja 2021r. 

 

- Organizator  wprowadza limit 100  uczestników. 

 

- Wpisowe  raz  wniesione  nie  podlega  zwrotowi. 

 

- UWAGA – Nie   będzie  możliwości  wniesienia  wpisowego  i  zapisów  na  miejscu w dniu  biegu. 

 

 

 



5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

W treningu z pomiarem czasu startumają osoby, któred odnia 8 maja  2021r. ukończą 18 lat. 

- Zawodnik przed startem musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów, podczas weryfikacji 

zawodnik musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wniesienia opłaty startowej. 

- Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu 

koszulki. 

- Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń 

organizatorów oraz służb porządkowych. 

- Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do 

udziału w biegu na własną odpowiedzialność. 

- Zawodników obowiązuje limit czasowy na pokonanie trasy, wynoszący 1 h. 

 

6. KLASYFIKACJA. 

 

- Generalna kobiet i mężczyzn,  

 

- Kategorie wiekowe biegu: 

K/M (18-29) 

K/M (30-39) 

K/M (40-49) 

K/M (50-59) 

K/M (60-69) 

K/M 70+ 

- Kategorie specjalne: 

 

Strażacy, nauczyciele, policjanci, K/M: 1-3. 

 

   Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Miasta Chojnice/Gminy Chojnice. 

 

 

 

 

7. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA. 

1. W ramach drużyny klasyfikowanych jest 4 najlepszych zawodników danego zespołu. Warunkiem jest 

wcześniejsze zgłoszenie jednobrzmiącej nazwy reprezentowanego zespołu. W klasyfikacji zostaną ujęci 

zarówno członkowie grup formalnych (klubów) jak i instytucji, grup firmowych, grup 

nieformalnych (tzw. koleżeńskich). 

2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym co najmniej jednego przedstawiciela płci przeciwnej 

(może to być trzech mężczyzn i jedna kobieta, trzy kobiety i jeden mężczyzna lub dwie kobiety o 

dwóch mężczyzn). 

3. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. 



Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który reprezentuje drużynę i kontaktuje się z 

organizatorem. Kapitan ma obowiązek do 6 maja zgłosić swoją drużynę (podając jej nazwę i swój 

numer telefonu) pod adresem: hubertt7@wp.pl. 

4. Za wynik uznany do klasyfikacji drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów osiągniętych 

przez jej zawodników, w tym minimum jednego przedstawiciela płci przeciwnej. Zwycięża drużyna, 

której suma 4 najlepszych czasów jest najmniejsza. 

5. Najlepsze III drużyny otrzymują puchary oraz nagrodę niespodziankę. 

 

8. Świadczenia: 

 

Zawodnicy otrzymują: 

 

- numer startowy, agrafki 

 

- obsługę sędziowską i informacyjną 

 

- opiekę medyczną 

 

-  poczęstunek, wodę,  

 

- na mecie biegu okolicznościowy medal 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

 

1. Akceptując Regulamin i biorąc udział w wydarzeniu „trening biegowy z pomiarem czasu” 

 uczestnik oświadcza, że na dzień rejestracji w biurze zawodów:- nie miał/miała kontaktu z 

osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie 

przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby.- jego stan zdrowia nie 

przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, 

biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu.- będzie 

przestrzegał/a wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ustalonych na czas wydarzenia.- wyraża 

zgodę na pomiar temperatury ciała przed wejście do Biura Zawodów. 

2. Jednocześnie uczestnik oświadcza, iż jest świadomy pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolne uczestnictwo w wydarzeniu trening biegowy z pomiarem czasu w aktualnej 

sytuacji epidemiologicznej. 

3. Uczestnik oświadcza, iż jestem świadomy ryzyka, na jakie jest narażone jego zdrowie:− 

mimo wdrożonych wszelkich środków ochronnych uczestnik zdaje sobie sprawę, że w czasie 

wydarzenia może dojść do zakażenia COVID-19,− w przypadku wystąpienia zakażenia lub 

jego podejrzenia w czasie wydarzenia uczestnik zdaje sobie sprawę, iż zarówno jego rodzina, 

jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na kwarantannę. 

4. Uczestnik oświadcza, że w sytuacji zarażenia się podczas wydarzenia trening biegowy z 

pomiarem czasu nie będzie wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, będąc 

całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

5. Uczestnik zgadza się na: 

a) w każdej strefie zawodów (biuro zawodów, start/meta, punkt gastronomiczny, punkt 

żywieniowy) zawodnik będzie miał zakryty nos i ust, oraz zdezynfekuje ręce przed wejściem 

do każdej ze stref.) przed biurem zawodów (przed wejściem do strefy) każdemu zawodnikowi 

zostanie sprawdzona temperatura. Zawodnik z temperaturą 37,5°C lub większą nie może zostać 

wpuszczony do żadnej strefy zawodów. Nie będzie mógł również wystartować w zawodach. 

 

   6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i skradzione. 
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7. Uczestnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik 

rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu 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 zdrowotnym i majątkowym. 

 8. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub 

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci 

lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością 

i/lub uczestnictwem w treningu z pomiarem czasu. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli 

uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie 

sportowej. 

9. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) 

    10. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do interpelacji niniejszego regulaminu. 

 

 11.Odbiór numeru startowego oraz podpisanie oświadczenia są równoznaczne z akceptacją 

regulaminu treningu z pomiarem czasu. 

 

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI: 

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 

U. 2016, poz. 922). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, 

jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Uczestnikowi 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania 

i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez 

Organizatora. 

2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: 

• w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu, 

• w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i 

usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji 

handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. 

Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na 

przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych 

zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 

(Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie 

wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu oraz 

 funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, 

powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą 

wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach 

Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. 

5. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart 

kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane 

przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane 

przez zewnętrzny system płatności internetowej dotpay.pl są szyfrowane. 

6. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zbiór danych osobowych i 



jego przetwarzanie zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad 

korzystania ze strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe 

udostępnione są na stronie internetowej. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

hubertt7@wp.pl



 

 


