
 

 

 

 

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - KOSAKOWO 2022 

REGULAMIN 

 

1. ORGANIZATOR 

Kosakowo Sport Sp. z o.o.  z siedzibą w Pogórzu przy ul. gen. W. Andersa 2A, 81-198 Kosakowo, 

KRS 00000929172, NIP 587-173-26-02, Regon 5020292081, www.kosakowosport.pl, e-mail: 

sekretariat@kosakowosport.pl 

2. WSPÓŁORGANIZATOR 

The North Event Krzysztof Walczak ul. Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia 

NIP: 958-146-90-44, e-mail: biuro@thenorthevent.pl 

3. CELE 

a) Integracja mieszkańców gminy Kosakowo. 

b) Popularyzacja i upowszechnienie aktywności fizycznej i uświetnienie obchodów Dnia  

c) Niepodległości. 

d) Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności. 

e) Rozwój kultury fizycznej w duchu Fair Play wśród młodzieży. 

f) Sportowa promocja regionu. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

a) Bieg ma charakter otwarty. 

b) Wszyscy uczestnicy bez względu na wiek, nie powinni posiadać przeciwwskazań lekarskich 

do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego. 

c) Maksymalna liczba uczestników : 999. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

d) Bieg przeprowadzony zostanie, na dystansie 10 km, start o godz. 12:00. 

e) W ramach Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje wiekowe:  

• kategoria Open 16+ (roczniki od 2006) – kobiet i mężczyzn,  

• kategoria młodzieżowa 16 -18 (roczniki od 2004 – 2006) – dziewczęta i chłopcy, 

 



 

 

 

 

 

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.  

W ramach każdej kategorii wiekowej prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla kobiet i 

mężczyzn.  

 

5. MIEJSCE I TERMIN 

a) Bieg odbędzie się w piątek 11 listopada 2022 r. na ścieżce pieszo-rowerowej Kosakowo– 

Pierwoszyno oraz na terenie części cywilnej lotniska Kosakowo, przy ul. gen. W. Andersa, 

b) Weryfikacja zawodników: w dniu 10.11.2022 r. czynne będzie biuro zawodów w holu 

głównym Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie (ul. Kaszubska 11), w godzinach 

15:00 – 18:00, gdzie będzie można odebrać pakiety startowe, 

c) Miasteczko Zawodów i Start Biegu: parking P1 przy ul. gen. W. Andersa, części cywilnej 

lotniska Kosakowo,    

d) W Biegu (bez względu na kategorię wiekową) obowiązuje opłata startowa zgodna z  

ust.6 lit. c. 

6. ZGŁOSZENIA 

a) Zgłoszeń do Biegu należy dokonywać drogą elektroniczną do wtorku 08.11.2022 r., do godz. 

21:00 za pomocą strony internetowej:  

https://elektronicznezapisy.pl 

b) Możliwe będą również zapisy : 

− dzień przed imprezą w biurze zawodów w Kosakowskim Centrum Kultury w 

Pierwoszynie (w godz. 15:00-18:00),  

− w dniu imprezy, na miejscu, w biurze zawodów, w Miasteczku Zawodów, od godziny 

09:30 – 11:45. 

c) Obowiązuje opłata startowa: 

Termin 

zgłoszenia 

Mieszkańcy Gminy Kosakowo Pozostali uczestnicy 

 23.09 – 31.10 25 zł 35 zł 

01.11 – 08.11 30 zł 40 zł 

10.11 – 11.11 45 zł (opłata w biurze zaw.) 50 zł (opłata w biurze zaw.) 

 

 

 



 

 

 

d) Administratorem danych osobowych uczestnika Biegu jest The North Event Krzysztof 

Walczak, ul. Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia NIP: 958-146-90-44, e-mail: 

biuro@thenorthevent.pl  

e) Wraz z wysłaniem zgłoszenia i opłaceniem opłaty startowej uczestnik Biegu wyraża zgodę na 

udostępnienie Organizatorowi przez Współorganizatora listy wyników Biegu w zakresie: imię + 

nazwisko, miejscowość, nazwa klubu, uzyskany czas, uzyskane miejsce w rankingu, do celów 

wykorzystania ich do promocji wydarzenia jak i samego Organizatora. 

f) Wraz z wysłaniem zgłoszenia i opłaceniem opłaty startowej uczestnik Biegu wyraża zgodę na 

rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w dokumentacji fotograficznej sporządzanej w 

miejscu i czasie organizacji biegu, do celów promocji wydarzenia jak i samego Organizatora. 

7. NAGRODY 

Pamiątkowe medale (odlew metalowy) dla uczestników, którzy ukończą bieg.  

Nagrody niespodzianki dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.  

8.     INFORMACJE DODATKOWE 

a) Każdy uczestnik powinien mieć wykupione ubezpieczenie NNW we własnym zakresie. 

b) Zawodnicy będą mieli możliwość oddania swoich rzeczy w depozyt; odbiór rzeczy na 

podstawie numeru startowego. 

c) Każdy uczestnik na podstawie numeru startowego otrzyma: ciepły napój.  

d) Kontakt: 58 712 17 00, sekretariat@kosakowosport.pl 

e) Podczas biegu wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna. 

f) Każdy uczestnik wraz ze zgłoszeniem oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem biegu i 

akceptuje jego warunki, w szczególności, oświadcza, że:  

− stan zdrowia umożliwia mu udział w biegu i brak jest jakichkolwiek przeciwskazań 

lekarskich do czynnego uczestnictwa w nim, 

− przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga 

za sobą naturalną możliwość odniesienia kontuzji i dobrowolnie decyduje się podjąć to 

ryzyko. 

g) Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Karta Zgłoszenia. 

h) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
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9.  UWAGA: Jeżeli impreza nie będzie mogła odbyć się w sposób tradycyjny ze względu na 

epidemię, wydarzenie automatycznie zmienia się w bieg wirtualny (formuła on-line). Wówczas 

zastosowanie mają następujące zasady: 

 
a. Informacja o zmianie formuły biegu na „formułę on-line” zostanie umieszczona na 

stronie internetowej https://elektronicznezapisy.pl/event/6700/strona.html oraz 
kosakowosport.pl; 

b. Zastrzeżenia co do zmiany formuły imprezy i braku możliwości uczestnictwa można 
zgłaszać do dnia 1.11.2022r. do godz. 23:59 za pomocą maila imprezy@grupatne.pl 

c. Zawodnik zobowiązany jest udokumentować/zarejestrować pokonany w dniu 
11.11.2022r. dystans (bieg) przy pomocy aplikacji mobilnej, np. Strava, Garmin, Polar; 

d. Zapis potwierdzający pokonany dystans oraz uzyskany rezultat czasowy należy przesłać 
na adres imprezy@grupatne.pl; 

e. Maksymalny czas nadsyłania swoich wyników to 19 listopada 2022 r do godziny 23:55; 
f. Końcowe wyniki zostaną opublikowane na stronie elektronicznezapisy.pl po uzyskaniu 

od zgłoszonych zawodników potwierdzenia przebycia dystansu tj. 20 listopada 2022r; 
g. Wszelkie błędy zawodnika spowodowane niepoprawnym wypełnieniem formularza 

zgłaszającego, zawodnik może zgłaszać do 48 h od umieszczenia wyników na stronie 
internetowej; 

h. Nieoficjalne wyniki obowiązują zawsze z zastrzeżeniem protestu; 
i. Wyniki stają się oficjalne 22 listopada 2022 roku; 
j. Informacja o dacie i miejscu odbioru medali zostanie umieszczona na stronie 

internetowej https://elektronicznezapisy.pl/event/6700/strona.html oraz 
kosakowosport.pl. 
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