
Regulamin I Biegu i Marszu Nordic Walking 
„ ŚWIETLIŃSKA GÓRKA’’ 

na dystansie 5 km 

I.ORGANIZATOR 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Świetlina Piękne Świetlino 
2. Sołectwo Świetlino 

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Łęczyce. 

II. CELE 
 
1. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej; 
2. Aktywizacja społeczności lokalnej, zaangażowanie środowiska  do przyjazdu do 
Świetlina, zaangażowanie turystów w aktywność fizyczną; 
3. Promocja idei sportu; 
4. Udział zróżnicowanych wiekowo osób w imprezie oraz integracja poszczególnych 
grup wiekowych zawodników; 
5. Promocja miejscowości Świetlino na terenie całego województwa pomorskiego; 
6. Wpisanie biegu do kalendarza cyklicznych imprez odbywających się w powiecie 
wejherowskim; 
7. Wsparcie Stowarzyszenia ‘’Piękne Świetlino’’ działającego na rzecz rozwoju 
miejscowości.  

III. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. W ramach zawodów odbędą się następujące imprezy sportowe:  
- Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km 
- Bieg na dystansie 5 km 
2. Termin zawodów: 17.09.2022r. (sobota); 
3. Linia startu zostanie zamknięta po około 5 minutach od strzału startera; 
4. Długość trasy: 5 kilometrów. Trasa nie posiada atestu PZLA 
5. Przebieg trasy: trasa przebiega drogami gminnymi. Typ nawierzchni: mieszana 
(asfalt, kostka kamienna, żwir, piasek);  
6. Trasa będzie posiadać pionowe lub poziome oznaczenia dystansu co kilometr 
począwszy od startu; 
9. Start / Meta: boisko w m. Świetlino; 

IV. UCZESTNICTWO 

Do udziału w biegu i marszu zapraszamy wszystkich chętnych w szczególności 
mieszkańców Gminy Łęczyce, województwa pomorskiego oraz wszystkich przyjaciół 
Sołectwa Świetlino i osoby chcące poznać społeczność lokalną. 

1. Prawo startu w zawodach mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w biegach; 
2. Limit zawodników: 150; 



3. Udział w wydarzeniu jest płatny;     
3a. Osoby, które do dnia imprezy nie ukończyły 15 roku życia zwolnione są z opłaty 
startowej; 
4. W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby 
niepełnoletnie wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego; 
5. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane 
jest podpisanie w biurze zawodów przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na 
udział w imprezie osoby niepełnoletniej; 
6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu i marszu ‘’Świetlińska Górka’’ muszą 
zostać zweryfikowani osobiście w Biurze Zawodów m.in. poprzez okazanie dowodu 
osobistego bądź innego dokumentu tożsamości; 
7. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie 
Organizatorowi Formularza Rejestracyjnego; 
8. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej za 
pośrednictwem wskazanej przez Organizatora stronie www.elektronicznezapisy.pl lub 
w Biurze Zawodów, o ile pula numerów startowych nie zostanie wcześniej 
wyczerpana; 
9. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego o którym mowa w punkcie 8  jest 
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie 
prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje 
podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania 
każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył 
warunki niniejszego Regulaminu; 
10. Uczestnicy biegu i marszu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność ( w 
przypadku osób niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna 
prawnego). Wskazane jest indywidualne ubezpieczenie się od Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków i Odpowiedzialności Cywilnej – NNW i OC, na własny 
koszt; 
11. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany 
osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na 
udział w biegu. 
12.W przypadku rezygnacji lub braku możliwości udziału w imprezie przez 
uczestnika, (nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych), uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy 
przeniesieniu na bieg odbywający się w roku następnym. 
13. W niektórych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem istnieje 
możliwość przepisania opłaty startowej na innego uczestnika. 



V. OPŁATY STARTOWE 

Marsz Nordic Walking 5 km 
- 20 zł – płatne do dnia 31.07.2022 r.  
- 25 zł – płatne do dnia 31.08.2022 r. 
- 30 zł – płatne do dnia 16.09.20022 r. 
- 35 zł – opłata w dniu zawodów; 
Bieg 5 km  
- 25 zł – płatne do dnia 31.07.2022 r.  
- 30 zł – płatne do dnia 31.08.2022 r. 
- 35 zł – płatne do dnia 16.09.20022 r. 
- 40 zł – opłata w dniu zawodów; 

Zawodnicy do 15 roku życia zwolnieni z opłaty startowej. 

VI. PAKIET 
 
1. Bieg i Marsz Nordic Walking 5 km – W biurze Zawodów zawodnicy otrzymają 
zestawy startowe na które składają się: 
- numer startowy; 
- chip; 
- woda; 
- baton energetyczny; 
- dyplom 
- koszulka damska lub męska ( rozmiary koszulek będą przyznawane zgodnie  
z deklaracją poczynioną podczas zapisów online oraz dostępnością rozmiarów );  
- po przekroczeniu linii mety każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal i posiłek 
regeneracyjny. 

VII. LIMIT CZASU  
 
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2  godziny od strzału startera. 
Zawodnicy powyżej tego limitu nie będą klasyfikowani; 
2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do 
opuszczenia trasy i zdjęcia numeru oraz oddanie chipa do biura zawodów. 
Odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów Prawa o 
Ruchu Drogowym (p.o.r.d.) i kodeksu cywilnego ponosi zawodnik. 



VIII. POMIAR CZASU 
 
1. Obsługę informatyczną wydarzenia prowadzi firma elektronicznezapisy.pl 
 Pomiar odbędzie się za pomocą chipów zwrotnych przymocowanych do buta; 
2. Brak chipa uniemożliwi pomiar czasu; 
3. Podczas biegu i marszu zawodnicy muszą mieć przypięte numery startowe  
z przodu koszulki; 
4. Wszyscy uczestnicy biegu i marszu liczeni są wg czasu brutto. 

IX. ZGŁOSZENIA 
 
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są online poprzez formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl  ; 
2. Zgłoszenia za pomocą systemu będą przyjmowane do 15.09.2022r. do godziny 
23:59. Po tym terminie zapisy będą wyłącznie możliwe w Biurze Zawodów – o ile 
będą dostępne miejsca; 
3. Za zgłoszenie uznaje się prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, 
przesłanie go, złożenie oświadczeń wymaganych przez Organizatora; 

X. KLASYFIKACJE I NAGRODY       

Klasyfikacja: 

I, II, III miejsce Nordic Walking Kobiet 
I, II, III miejsce Nordic Walking Mężczyzn 
I, II, III miejsce Bieg Kobiet 
I, II, III miejsce Bieg Mężczyzn 

Za miejsca I-III zawodnicy zostaną nagrodzeni statuetkami oraz nagrodami  
w formie kart podarunkowych. Wszyscy uczestnicy zawodów posiadający 
numery startowe wezmą udział w konkursie z  upominkami. 

XI. HARMONOGRAM IMPREZY 

ODBIÓR PAKIETÓW (W DNIU ZAWODÓW): 

- MARSZ NORDIC WALKING - 08:30 – 09:45; 

- BIEG 5 KM – 09:00 – 10-30. 
  
Lokalizacja Biura Zawodów:  
Altana przy boisku w Świetlinie (miejsce zapasowe świetlica wiejska  
w Świetlinie) 

http://www.elektronicznezapisy.pl


GODZINY STARTÓW: 

- MARSZ NORDIC WALKING – 10:00 (może ulec zmianie); 

- BIEG 5 KM – 10:45 (może ulec zmianie). 

DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW  – 12.00 

XII. PATRONAT HONOROWY 
 
1. Wójt Gminy Łęczyce          
 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i Marszu 
Nordic Walking  i jest zobowiązany do jego przestrzegania; 
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać przygotowane przez organizatorów 
osobne oświadczenie dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych 
zawodnika; 
3. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać przygotowane przez organizatorów 
osobne oświadczenie dotyczące nieodpłatnego  wykorzystania wizerunku zawodnika 
w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych; 
4. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez Uczestników będą 
przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu Bieg 
i Marsz Nordic Walking Świetlińska Górka (rejestracja, informacje o uiszczeniu opłat, 
prezentacja wyników i list startowych, prezentacja wybranych zawodników i 
zwycięzców przez spikera na linii mety, rozdania nagród oraz celach informacyjnych, 
marketingowych, promocyjnych i statystycznych) zgodnie z Rozporządzeniem 
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 
(RODO); 
5. Niezaakceptowanie ww. warunków będzie skutkowało automatycznym 
wykluczeniem z zawodów i brakiem możliwości zarejestrowania się w nich; 
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy; 
7. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; 
8. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w 
przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale mają 
zawodnicy, którzy się zweryfikowali w terminie podanym w regulaminie, czyli w 



przypadku zapisów online do 15.09.2022r. godz. 23:59, a w przypadku zapisów w 
Biurze Zawodów w momencie zapisu; 
9. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony ( np. skracanie trasy 
biegu) zostaną zdyskwalifikowani; 

 
10. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po 
zakończeniu biegu; 
11. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu i marszu rozstrzyga Sędzia Główny, 
jego decyzje są ostateczne i niepodważalne; 
12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu i marszu na własną odpowiedzialność i 
nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia 
zdarzeń losowych podczas trwania Imprezy; 
13. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu; 
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których 
zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów 
publikowanych na oficjalnej witrynie wydarzenia bądź – w przypadku zmian w 
Regulaminie tuż przed biegiem – w formie wywieszanych na tablicy obok Biura 
Zawodów przed rozpoczęciem imprezy, jak również w formie komunikatów 
wygłaszanych przez spikera zawodów; 
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora;                                  
16. Kwestie nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator;                                          
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów;                                                     
18. Udział w zawodach oznacza akceptację regulaminu.                                    
19.Nagrody nieodebrane podczas ceremonii dekoracji będą do odebrania w siedzibie 
Organizatora w terminie do 30 dni od zakończenia zawodów. Po tym terminie 
nagrody przechodzą na rzecz Organizatora; 

  

                                                


