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REGULAMIN  

BIEGU ORAZ NORDIC WALKING Z OKAZJI 30-LECIA MIASTA RYDUŁTOWY  
 

 

CEL IMPREZY: 

Popularyzacja sportu i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej 

Promocja Miasta Rydułtowy 

Aktywizacja mieszkańców Miasta Rydułtowy 
 

ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie MOJE MIASTO 
 

TERMIN I MIEJSCE: 
05.06.2022 r. (niedziela) – Stadion Miejski przy ROSiR - ul. Gen. Józefa Bema 126c, 44-280 Rydułtowy, 

Machnikowiec i tereny przyległe, ul. Ładna. 
 

PROGRAM I KATEGORIE WIEKOWE: 
8:00 - otwarcie biura zawodów 

9:40 - zamknięcie biura zawodów. 

10:00 - start BIEGU - 5 km – kobiety i mężczyźni 

10:05 - start BIEGU - 10 km – kobiety i mężczyźni 

10:10 - start BIEGU - 15 km – kobiety i mężczyźni 

10:15 - start NORDIC WALKING - 5 km – kobiety i mężczyźni 

ok. 13:00 - wręczanie nagród w biegu. 
 

 

ZGŁOSZENIA: 

Do Biegu oraz Nordic Walking obowiązują wcześniejsze zapisy elektroniczne do dnia 2 czerwca 2022 r. 

(czwartek) do godz. 23:59. Po tym terminie nie będzie możliwości zgłoszenia się do biegu. 

- formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: https://zapisy.personalbest.pl/bieg-z-okazji-30-lecia-miasta-rydu-

towy-v7436  

UWAGA! Obowiązują limity uczestników – 100 opłaconych zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń)  

 Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania 

limitu zgłoszeń. Za zgłoszenie uważa się osoby zapisane w systemie i z wpłaconą opłatą startową. 

 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą 

okazać dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia wieku i danych osobowych zawodnika oraz podpisać 

stosowne oświadczenia. 

 Osoby, które zgłoszą się po wyznaczonej godzinie lub bez wymaganych dokumentów mogą nie zostać 

dopuszczone do zawodów. 

 Biuro zawodów będzie znajdować się na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Gen. Józefa Bema 126c, 44-

280 Rydułtowy. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Do startu dopuszczeni zostaną wszyscy zgłoszeni, posiadający dobry stan zdrowia, co zostanie potwierdzone 

stosownym oświadczeniem. 

 Osoby niepełnoletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 
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Wyróżnienia w postaci, statuetek: 
 

Bieg 5km 
klasyfikacja generalna 

mężczyzn 

klasyfikacja generalna 

kobiet 

kategorie najlepszy 

zawodnik/najlepsza 

zawodniczka 

z Rydułtów 

1 miejsce statuetka statuetka statuetka 

2 miejsce statuetka statuetka statuetka 

3 miejsce statuetka statuetka statuetka 
 

Nordic Walking 

5km 

klasyfikacja generalna 

mężczyzn 

klasyfikacja generalna 

kobiet 

kategorie najlepszy 

zawodnik/najlepsza 

zawodniczka 

z Rydułtów 

1 miejsce statuetka statuetka statuetka 

2 miejsce statuetka statuetka statuetka 

3 miejsce statuetka statuetka statuetka 
 

 

Bieg 10km 
klasyfikacja generalna 

mężczyzn 

klasyfikacja generalna 

kobiet 

kategorie najlepszy 

zawodnik/najlepsza 

zawodniczka 

z Rydułtów 

1 miejsce statuetka statuetka statuetka 

2 miejsce statuetka statuetka statuetka 

3 miejsce statuetka statuetka statuetka 
 

Bieg 15km 
klasyfikacja generalna 

mężczyzn 

klasyfikacja generalna 

kobiet 

kategorie najlepszy 

zawodnik/najlepsza 

zawodniczka 

z Rydułtów 

1 miejsce statuetka statuetka statuetka 

2 miejsce statuetka statuetka statuetka 

3 miejsce statuetka statuetka statuetka 
 

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale 
 

 W Biegach oraz Nordic Walking nagrodzeni zostaną trzej najlepsi mieszkańcy Rydułtów, oddzielnie kobiety i 

mężczyźni. 

 Dekoracje najlepszych zawodników będą odbywać się na terenie Stadionu Miejskiego około godz. 13:00. 

 Nieodebrane nagrody podczas dekoracji nagrody przepadają. 
 

FINANSOWANIE: 

 Koszty przyjazdu pokrywają uczestnicy, koszty organizacyjne ponosi organizator. 

 Opłata startowa wynosi: 

- 30 zł w biegu kobiet i mężczyzn oraz Nordic Walking 

 Opłatę startową należy wpłacić do dnia 2 czerwca 2022 r. poprzez dotpay.com podczas zgłoszenia. 

 Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego 

zawodnika. 
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 W celu otrzymania faktury należy wysłać w terminie do 14 dni po dokonaniu opłaty e-mail z danymi do 

faktury na adres Organizatora. W tytule wiadomości należy wpisać: „FAKTURA BIEG”. Faktury wystawiane 

będą w kolejnym miesiącu po dokonanej wpłacie. 

 Za pełne zgłoszenie do zawodów uważa się wypełnienie formularza elektronicznego, uregulowanie opłaty 

startowej, a także podpisanie stosownych oświadczeń i odebranie numeru startowego w biurze zawodów w 

dniu zawodów. 
 

SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW IMPREZY: 

 Biegi oraz Nordic Walking odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek 

zachować szczególną ostrożność podczas biegu. 

 Zawodnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez Organizatora pasami dróg. 

 Uczestnicy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę 

biegu. 

 W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych dolegliwości zdrowotnych zawodnik jest zobowiązany do 

zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Z uwagi na charakter imprezy, warunkiem uczestnictwa w niej jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na 

udostępnienie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie MOJE MIASTO (dalej: „Organizator”), swoich danych 

osobowych w postaci: 

a) imienia, nazwiska, daty urodzenia, informacji o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach, adresu 

zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu - na potrzeby uczestnictwa w zawodach, 

b) imienia, nazwiska, roku urodzenia, miejscowości/klubu oraz wizerunku na potrzeby publikacji wyników 

na portalach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w formie drukowanej oraz w celu 

poinformowania o wynikach zawodów. 

Ponadto Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż: 

1. Administratorem jego danych osobowych jest Stowarzyszenie MOJE MIASTO z siedzibą w Rydułtowach. 

2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest 

uzasadnione celem organizacji zawodów. 

3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji tych zawodów. 

4. Dane osobowe będą udostępniane pozostałym współorganizatorom oraz administratorom obsługującym systemy 

teleinformatyczne Organizatora wyłącznie w celu związanym z organizacją zawodów. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. 

6. Podanie danych osobowych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa 

w zawodach. 

7. Uczestnik jest uprawniony do żądania od Organizatora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do 

przenoszenia danych. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania danych 

osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Uczestnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ: 

 W przypadku konieczności dostosowania startu do obowiązujących w danej chwili obostrzeń sanitarnych, 

Organizator zakłada możliwość zamiast startu wspólnego, startów w odpowiednio dostosowanych liczebnie 

grupach - w tzw. “falach”. O zmianie formy startu, uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mail oraz 

poprzez komunikat przedstartowy zamieszczony na stronie Organizatora. 

 Zgłaszając się w biurze zawodów, bezpośrednio przed startem i do momentu rozpoczęcia biegu, zawodnicy 

mają obowiązek zasłonięcia ust i nosa zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami przypadającymi na dzień 

startu. 

 Ze względu na stan epidemiczny, każdy uczestnik w dniu zawodów jest zobowiązany podpisać oświadczenie o 

stanie zdrowia, związane z COVID-19. 

 Każda osoba biorąca udział w zawodach jest świadoma stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2 podczas zawodów i godzi się z możliwością zarażenia się ww. wirusem w trakcie 

uczestnictwa w zawodach, pomimo wprowadzania reżimu sanitarnego, przestrzegania odpowiednich procedur, 

wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa i regulaminu imprezy przez osoby pracujące 

podczas imprezy. 
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 Zakażenie się uczestnika wirusem SARS-CoV-2 w wyniku uczestnictwa w zawodach nie będzie przez niego 

traktowane, jako podstawa do zgłoszenia jakichkolwiek pretensji i roszczeń wobec Organizatora. 

 W przypadku panujących obostrzeń, które wpłyną na odwołanie imprezy przez Organizatora, osoby które będą 

zapisane i dokonają opłaty będą miały możliwość: 

- otrzymania zwrotu opłaty; 

- przeniesienia opłaty na edycję w kolejnym roku. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Organizator zapewnia zawodnikom numer startowy, elektroniczny pomiar czasu, okolicznościowy medal, 

opiekę medyczną oraz chłodne napoje oraz ciepły posiłek. 

 Noclegi we własnym zakresie. 

 Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu identyfikacji wizualnej numerów startowych. Numer startowy 

należy zamieścić z przodu na wysokości klatki piersiowej. Umieszczenie numeru w miejscu niewidocznym dla 

sędziego spowoduje jego nieuwzględnienie  w wynikach końcowych.  

 Zawodnicy biegający w sposób niedozwolony (np. skracanie trasy) zostaną zdyskwalifikowani. 

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają zgłaszające organizacje i kluby, a w przypadku osób 

niezrzeszonych – osoby zgłaszające. 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji zawodów, a także wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 

 Organizator ma prawo ograniczyć lub zwiększyć limit uczestników. 

 Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 Biegowi towarzyszyć będą imprezy artystyczne związane z obchodami 30-lecia samorządności miasta 

Rydułtowy. 
 

Kontakt w sprawie zapisów elektronicznych lub opłaty startowej: Ireneusz Górnik – Personal Best tel.: 515 234 596; e-

mail: kontakt@personalbest.pl 

Kontakt w pozostałych sprawach: Marek Wystyrk (kierownik biegu) – tel.: 501275095; e-

mail: m.wystyrk@mojemiasto.net.pl 
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