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REGULAMIN I BIEGU O PUCHAR BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA 
 

I. ORGANIZATOR 
Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
Mieszkańców Gminy Dobrzyca, ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca. 
Bieg zostanie zorganizowany o ile przepisy sanitarne, związane ze 
zwalczaniem pandemii COVID – 19 , na to pozwolą.  
Decyzję o organizacji Biegu podejmuje Organizator przynajmniej na 7 dni 
przed jego terminem. 
W przypadku odwołania Biegu Organizator zwraca poniesione koszty udziału 
w Biegu.  

 
II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 15 maja 2022 r. w Dobrzycy. 
2. Dystans dla biegaczy wynosi 5 km lub10 km (biegł główny). 
3. Start  godz. 11:00  –  ul. Nowa w Dobrzycy na wysokości ul. Promiennej w tym 

samym miejscu znajdowała się będzie również meta. 
4. Trasa biegu przebiegać będzie ul. Nową, Ostrowską -  drogą powiatową nr  

4173P w kierunku Izbiczna, Koźmińca i  z powrotem. W biegu na 5 km nawrót 
zawodników nastąpi po 2,5 km tuż przed skrzyżowaniem  z drogą powiatową 
nr 4321P w m. Izbiczno, natomiast nawrót zawodników w biegu na 10 km 
nastąpi po 5 km i będzie miał miejsce tuż przed byłym boiskiem Płomyka 
Koźminiec przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 5149P w m. Koźminiec.      
Start i meta znajdować się będą w tym samym miejscu. Niedopuszczalne jest 
skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa 
będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr. Na skrzyżowaniu drogi 
powiatowej nr 4309P - ul. Pleszewska z drogą powiatową nr 4173P – ul. 
Ostrowska oraz skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4173P w Koźmińcu z drogą 
powiatową nr 5149P znajdować się będą osoby które pokierują kierowców z 
poza gminy aby jak najpłynniej pokonały napotkane utrudnienia drogowe.  
 

III. LIMIT CZASU 
1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi  1 godzinę (5 km) i 2 

godziny (10km). 
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia 

z trasy. 
 
IV. ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do 
biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą 
kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w 
dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty 
rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji uczestnictwa, co 
do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie          z 
prawdą oraz do zdyskwalifikowania  Uczestnika, wobec którego istnieje 
uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 5 km, 10 km (bieg główny) jest 
ograniczona do 300 zawodników  - po 150 osób na każdy dystans (decyduje 
kolejność zgłoszeń). 

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do 9 maja 2022 r. Organizator 
zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia 
maksymalnej liczby Uczestników Biegów. 

5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za 
pakiet startowy. 

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu 15 maja 2022 r.           w 
biurze zawodów w godzinach od 7.00 do godziny 10:00.  

7. Biuro zawodów mieści w Dobrzycy ul. Pleszewska 5A (namiot na terenie 
parku Muzeum Ziemiaństwa). 

 
V. UCZESTNICTWO 

1. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 5 km, 10 km (bieg główny)  mają 
osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy. 

2. Warunkiem udziału w Biegu jest:  
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: http://gck-
dobrzyca.pl   
- wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 

3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w 
Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru 
pakietu startowego w dniu zawodów. 

4. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia 
umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi 
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub 
uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi     z tego tytułu 
odpowiedzialności. 

5. W pakiecie startowym Biegu uczestnicy otrzymują: numer startowy, drobne 
upominki a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek 
regeneracyjny. 

6. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w 
sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu 
skutkować będzie dyskwalifikacją. Po Biegu należy wydany chip zwrócić do 
stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje 
brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację. Koszty związane z 
nieoddaniem chipa organizatorowi ponosi uczestnik. 

7. Zawodnicy na mecie nie posiadający elektronicznego chipa do pomiaru czasu, 
nie będą sklasyfikowani. 

8. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Formularza jest dobrowolne ale niezbędne do 
uczestnictwa w biegu. Dane  osobowe uczestników przetwarzane będą zgodnie z art. 6 pkt 
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1 lit. a) 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 – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 
oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018r. poz. 
1000). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich 
poprawiania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz usuwania. 

9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do 
przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, 
używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów 
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, 
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-
telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich 
modyfikowania. 

10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego 
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 
przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych 
nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, 
strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza 
się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, 
wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie 
zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w 
niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie 
wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu 
Przemysława. 
 
 

VI. OPŁATY 
1. Opłata startowa za udział w biegu 5 km i 10 km (bieg główny) –  płatność do 

dnia 09.05.2022r.   – 50,00 zł, na konto Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca, nr konta: 
08840900012001000019480001 , Tytuł wpłaty: I Bieg o puchar Burmistrza 
Gminy Dobrzyca, imię i nazwisko zawodnika. Organizatorzy przewidują 
również opłatę w dniu zawodów – 60,00 z –        w biurze zawodów. 

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, chyba że Organizator odwoła Bieg. 
3. Opłat można dokonywać elektronicznie oraz w dniu zawodów – gotówką. 
4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu 

tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów 
(osobiście lub przez osobę upoważnioną). 

5. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne    z 
akceptacją niniejszego Regulaminu. 

6. Przepisanie numeru na inną osobę nie będzie możliwe. 
 
VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY 

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 5 km, 10 km (bieg główny) 
będą uzyskane wyniki według elektronicznego pomiaru czasu netto. 

2. Będą następujące klasyfikacje: 
Generalna – kobiet na 5 i 10 km – i mężczyzn na 5 i 10 km po 3 zawodników. 
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Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej biegu na 5 i  10 km otrzymują 
puchary i nagrody pieniężne. 

  
Wysokość nagród pieniężnych w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: 

   

I miejsce 500 zł   

II miejsce 300 zł   

III miejsce 200 zł   
 
 
W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km zostaną rozdane 
puchary: 
K 16 (16-19 lat) M 16 (16-19 lat) 
K 20 (20-29 lat) M 20 (20-29 lat) 
K 30 (30-39 lat) M 30 (30-39 lat)  
K 40 (40-49 lat) M 40 (40-49 lat) 
K 50 (50-59 lat) M 50 (50-59 lat)  
K 60 (60-69 lat) M 60 (60-69 lat) 
K 70 (70 lat i więcej) M 70 (70lat i więcej) 
 

 
 
3. Nie będzie klasyfikacji wiekowej dla Biegu na 5 km. 
4. Dodatkowa klasyfikacja 

Najlepsze 3 dobrzyczanki i 3 najlepszych  dobrzyczan na 5 km  i 10 km. 
(mieszkańcy miasta i gminy Dobrzyca- decyduje adres zameldowania). 
Przy zapisach elektronicznych należy zaznaczyć klasyfikację dodatkową           w 
przeciwnym razie uczestnik nie będzie sklasyfikowany. 
 

 
VIII. ZWROTY I REKLAMACJE 

Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne. 
Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności Uczestników należy zgłaszać do 
organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Biuro zawodów, szatnie i depozyty znajdować się będą w namiocie na terenie 
parku Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ul. Pleszewska 5A. 

2. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe 
przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego 
w części lub w całości powoduje dyskwalifikację. 

3. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip. 
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4. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni w sąsiedztwie 
biura zawodów oraz pryszniców w hali widowiskowo sportowej przy ul. 
Szkolnej 4 b. (ok. 300 metrów od mety) 

5. Po Biegu Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni 
oraz sanitariaty . 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie 
Biegu w trakcie trwania imprezy. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone 
przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest 
z obowiązku naprawienia takich szkód. 

8. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie 
uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku 
nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu 
Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu. 

9. Komitet Organizacyjny ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie 
praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany 
Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu. 
11. Organizator zastrzega możliwość zmiany limitu osób startujących. 
12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. 

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym 
ryzyko. 

13. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

 


