
REGULAMIN  BIEGU RATAJSKA DYCHA

I. CEL IMPREZY
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz aktywnego stylu życia.
Propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
Promocja walorów gminy chodzieskiej. 
Popularyzacja biegania w naturalnym środowisku.

II. ORGANIZATOR
Fundacja Gontyniec Ultra Trail 
       NIP 607-00-91-525, REGON 389674620
Współorganizatorzy:
 Gmina Chodzież ul. Notecka 28 

III. TERMIN I MIEJSCE
Impreza odbędzie się w Ratajach w dniu 11 września 2022 roku  
Start i meta: Boisko sportowe w Ratajach
Dystans: 10 kilometrów
Limit uczestników: 200 uczestników
Biuro zawodów: Świetlica Wiejska w Ratajach 
Weryfikacja zawodników, odbiór numerów startowych i pakietów odbędzie się w dniu 10 września 
2022  – Świetlica Wiejska w Ratajach, ul. Wichrowe Wzgórze 1 od godziny 16.00-20.30; w dniu 11 
września 2022 roku w Świetlicy Wiejskiej w Ratajach od godziny 8.00 do 9.30 
Start zawodów o godzinie 10.00
Organizator zastrzega sobie zmianę terminu biegu w zależności od obostrzeń dotyczących organizacji



imprez sportowych w czasie pandemii.

IV. TRASA BIEGU
Bieg ma charakter biegu trailowego. Trasa biegu będzie prowadziła czarnym szlakiem turystycznym i 
leśnymi drogami i wynosi około 10 kilometrów. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2 godziny. 
Wszyscy uczestnicy bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających trasę 
biegu.
Na trasie obowiązuje zakaz wyrzucania śmieci. Uczestnicy, którzy nie zastosują się do tego zapisu 
mogą zostać zdyskwalifikowani. 

V. POMIAR CZASU
Pomiar czasu zapewni firma Maratończyk Pomiar Czasu. 

VI. PUNKT ODŻYWCZY
Punkt odżywczy z wodą będzie znajdował się na 5 kilometrze trasy

VII. UCZESTNICTWO
W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 11 września 2022 r. roku ukończą 18 lat.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 10 lub 11 września 2022 
roku  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:
Przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w 
biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.07.2016 r. Dz.U. 2016, poz.1172).
Zgłoszenie się elektroniczne na stronie www.maratończykpomiarczasu.pl oraz dokonanie opłaty 
startowej. 
Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź zapisu wideo oraz 
udzielają organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach 
eksploatacji, w tym w szczególności zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w 
prasie, na plakatach i bilbordach, w przekazach telewizyjnych.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w 
przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez 
organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących biegu.
Punktualnie stawienie się na starcie z pełnym wyposażeniem obowiązkowym: kubek wielokrotnego 
użytku do wody i izotoników na punktach odżywczych lub bidon (na punktach odżywczych nie będzie 
kubeczków jednorazowych), numer startowy w widocznym miejscu z przodu ciała, buty odpowiednie 
do biegów trailowych.
Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem jak również pełna akceptacja 
powyższych regulacji i zobowiązanie się do ich przestrzegania.

VIII. ZGŁOSZENIA - WPISOWE
Zgłoszenia do biegu należy dokonywać poprzez zapisy na stronie www.maratończykpomiarczasu.pl
Organizator ustala limit 200 uczestników na dystansie 10 kilometrów. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby zawodników. W przypadku ograniczenia liczby 
uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
Za zgłoszenie uważa się wpłacenie opłaty startowej w wysokości: 

http://www.xn--maratoczykpomiarczasu-nsd.pl/


 
Dystans 10 kilometrów do dnia 31 maja 2022 roku opłata wynosi 50 złotych, a od dnia  1 czerwca do 
dnia 16 sierpnia 2022 roku 60 złotych.
 

Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości 
z datą urodzenia oraz zdjęciem.
Warunkiem otrzymania świadczeń jest wniesienie opłaty wpisowej i osobiste zgłoszenie się w biurze 
organizacyjnym celem weryfikacji (lub upoważnieniem i kopią dokumentu tożsamości do wglądu)
Opłatę należy uiścić wykorzystując do tego system płatności internetowych PayProSA Agent 
Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 
7792369887, Regon 301345068.
Przepisywanie pakietów startowych możliwe jest do dnia 16 sierpnia 2022 roku.

IX. KLASYFIKACJE

Klasyfikacja Open wśród kobiet i mężczyzn
              
X. NAGRODY
Zwycięzcy w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają puchary i nagrodę rzeczową. 

XI. FINANSOWANIE
Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub 
organizacje delegujące.
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy, posiłek po biegu, elektroniczny 
pomiar czasu, pamiątkowy medal po ukończeniu biegu oraz niespodziankę. 
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
Uczestnik startuje w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 
Rejestrując się do biegu uczestnik 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 a nawet śmierci.
Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub 
odpowiedzialności z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń lub śmierci. Zaleca się 
uczestnikom wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na czas udziału w biegu.
Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas 
trwania imprezy.
Organizator nie wystawia faktur i rachunków.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH



Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 
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, oraz art. 81 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych,
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu Ratajska Dycha 
w dniu 11 września 2022 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 
9 dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych, jest Fundacja Gontyniec Ultra Trail.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią 
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
Uzyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia 11 września 2022 
roku

XIV. FORMUŁA REKLAMACYJNA
Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem: Ratajska Dycha należy składać mailowo wraz z 
uzasadnieniem do organizatora na adres: fundacjagontyniecultratrail@gmail.com z dopiskiem 
„Reklamacja” w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy.
Reklamacje organizator będzie rozpatrywać w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
Reklamacje będą rozpatrywane w sposób indywidualny z zachowaniem w/w terminu i w oparciu o 
treść regulaminu zawodów.
Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
W sprawach nie ujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

XV. POLITYKA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w zawodach, bez podawania przyczyny (odstąpić od 
umowy) w ciągu 14 dni od dnia zaksięgowania przez organizatora wpisowego, które uczestnik uiścił 
poprzez panel zapisów na stronie organizatora.
W przypadku rezygnacji uczestnika (odstąpienia od umowy), która nastąpi zgodnie z przyjętym 
terminem, tj. w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty za uczestnictwo w zawodach. Kwota wpisowego, 
zostanie uczestnikowi zwrócona w wysokości 100% wpłaty, jakiej dokonał uczestnik.
W przypadku rezygnacji uczestnika (odstąpienia od umowy), która nastąpi po przekroczeniu terminu 
14 dni od dnia dokonania wpłaty za udział w zawodach, wpisowe nie będzie zwracane. 

Kontakt do organizatora:
e-mail: fundacjagontyniecultratrail@gmail.com 
fb/ ratajska dycha

mailto:gontyniecultratrail@gmail.com

