
Regulamin biegu  

II PROGRES TOUR DE RABKA-ZDRÓJ 

25/26.06.2022 oraz 4.09.2022 

UWAGA! Bieg odbędzie się pod warunkiem, że do dnia 31 maja 2022 liczba osób 

opłaconych na bieg wyniesie minimum 50 osób  

1.Cel Imprezy  

- Promocja Akademii Progres 

- Promowanie zdrowego trybu życia 

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji 

- Integracja środowiska biegowego 

- Popularyzacja biegania górskiego 

2.Organizator 

- PROGRES Tomasz Skrzypczak 

3.Partnerzy biegu 

- AKADEMIA PROGRES 

- DRATEWKA BURGER 

- SAMURAI GASTRO RUN PROGRES 

4.Termin i miejsce 

- 25 oraz 26.06.2022r oraz 4.09.2022r 

- Start biegów: 11:00 

- Akademia Progres ul. Zaryte 12, Rabka-Zdrój 

- Biuro zawodów 25, 26.06 oraz 4.09 od 8 do 10:30 – Akademia Progres ul. Zaryte 

12, Rabka Zdrój 

5.Dystans 

- 25.06 - 5,5 km - meta Luboń Wielki 

- 26.06 - 12.5 km 

- 04.09 - 20,5 km 

- Na mecie uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal oraz upominek rzeczowy 

- Zapisy poprzez formularz umieszczony na portalu www.zmierzymyczas.pl 

 

 

 

 

http://www.zmierzymyczas.pl/


 

 

6.Trasa 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH BIEGACH  

 

PROGRES tour de Rabka-Zdrój to bieg składający się z III Etapów - 25 i 26 Czerwiec 

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 - 25 czerwiec 2022 - 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?u=m 

 

LIMIT CZASOWY - 2h  

 

ETAP II 20 czerwiec - 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 

 

LIMIT CZASOWY – 3,5H  

 

 

https://www.alltrails.com/explore/map/mon-14-dec-2020-12-05-54229ab?u=m
https://www.alltrails.com/explore/map/thu-10-dec-2020-16-13-7de3214?u=m


 

 

ETAP III - 4 wrzesień - 20 km - Start Akademia PROGRES u. Zaryte 12A, Rabka-Zdrój 

- godzina 11:00 – zielonym szlakiem w stronę centrum - do Góry Bania - Góra Grzebień, 

Królewska Góra, Polczakówka stok narciarskie zbieg, drogą asfaltową do ul. Zaryte - 

chodnikiem do żółtego szlaku -skręt w lewo -cały czas żółtym szlakiem na szczyt Luboń 

Wielki – niebieskim do polany Surówka, skręt w lewo i ścieżkami leśnymi do mety na ul. 

Zaryte 12A 

 

 

 https://www.alltrails.com/explore/map/map-jun-24-01-36-pm-35d8f38?u=m 

  

 

LIMIT CZASOWY – 4 H 

 

 

7.Limit uczestników 

- 100 osób 

8.Zgłoszenia i opłaty 

- Zgłoszenia na bieg przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez formularz 

zgłoszeniowy umieszczony na portalu www.zmierzymyczas.pl 

- Termin zgłoszeń 15 czerwiec 2022 lub do wyczerpania limitów uczestników 

- Opłatę startową należy wnieść poprzez formularz zgłoszeniowy, przez portal 

tpay.com lub przelewem na numer konta                                                          ING 

68 1050 1445 1000 0097 3181 0553 z tytułem II Progres, Etap oraz imię i 

nazwisko 

 

 

 

 

 

 

https://www.alltrails.com/explore/map/map-jun-24-01-36-pm-35d8f38?u=m
http://www.zmierzymy/


 

 

Data I etap II etap III etap łącznie Za 3 etapy 

15.02.2022 50 zł 50 zł 50 zł 150 zł 140 zł 

15.03.2022 60 zł 60 zł 60 zł 180 zł 155 zł 

15.04.2022 70 zł 70 zł 60 zł 200 zł 170 zł 

28.05.2022 75 zł 75 zł 65 zł 215 zł 190 zł 

15.06.2022 80 zł 80 zł 65 zł 225 zł 200 zł 

biuro 90 zł 90 zł --------- -------- -------- 

15.07.2022 ---------- --------- 70 zł -------- --------- 

15.08.2022 ---------- --------- 80 zł ------- -------- 

biuro --------- --------- 90 zł ------- --------- 
 

- Biegaczy trenujących w klubie PROGRES Tomasz Skrzypczak – 50 zł za każdy 

etap do 15 czerwca lub 140 za wszystkie etapy zapłacone do 15.02.2022 

- Wpisanie na listę startową, nastąpi po dokonaniu opłaty startowej  

- Opłata startowa nie podlega zwrotowi 

UWAGA! Bieg odbędzie się pod warunkiem, że do dnia 31 maja 2022 liczba osób 

opłaconych na bieg wyniesie minimum 50 osób - jeżeli nie spełni się ten warunek – 

bieg zostanie odwołany, a opłaty startowe zostaną w 100% zwrócone. 

9.Klasyfikacja  

- Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn (I-III) 

- Kategorie wiekowe (nie dublują się z open) 

- 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 

 

 



10.Uczestnictwo 

- w zawodach prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat do dnia 

25.06.2022r. 

- warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie 

zaświadczenia do braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i okazanie 

dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych, 

- zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność, 

11.Nagrody 

- Każdy uczestnik biegu otrzyma przed startem numer startowy, upominek 

rzeczowy oraz medal na mecie biegu. 

- Dyplomy w open i kategoriach za wygraną etapową  

- Puchary we wszystkich kategoriach, które zostały wymienione w punkcie 9 dla 

zwycięzców całego tour u 

- Nagrody finansowe dla zwycięzców całego tour u open Kobiet i Mężczyzn  

                 I – 500 zł, II – 300 zł, III – 150 zł  

- Żółta koszulka dla zwycięzców Open i fioletowa dla Mistrzostw Progres-u  

- Upominki czy też nagrody rzeczowe w miarę pozyskania sponsora 

12.COVID19 

- Organizator, będzie dostosowywał się do sytuacji pandemicznej w Polsce i 

wdrażał procedury związane z bezpiecznym przeprowadzeniem. 

13.Postanowienia końcowe 

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

2) Organizator zapewnia 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. Niezastosowanie 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.zmierzymyczas.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. 

 

http://www.zmierzymy/


 

 

 

 

 

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. 

 


