
Regulamin 

  

 REGULAMIN „Chojnickiego Biegu po Zdrowie – Razem dla 
Poli!’ 

  

Organizatorzy:  

-Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca „Pierwszy Krok” 

-Filip Welter  

 

Patronat Medialny: 

- Radio Weekend FM 

- Czas Chojnic 

 

Patronat Honorowy: 

- Burmistrz Miasta Chojnice – Arseniusz Finster 

- Wójt Gminy Chojnice – Zbigniew Szczepański 

- Starosta Powiatu Chojnickiego – Marek Szczepański 

 
Pomiar Czasu : 

B4SPORT 

  

I. CEL ZAWODÓW  

1. Pozyskanie środków finansowych na udział beneficjentki biegu – Poli Nikel, w 
turnusach rehabilitacyjnych, opłaceniu bieżącej rehabilitacji, ewentualnego zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego. 

2. Pozyskanie środków dla Fundacji Rett Syndrome Research Trust, wspierającej 
badania naukowe w kierunku znalezienia leku na Zespół Retta..  

3. Budowanie świadomości społecznej na temat Zespołu Retta.  

4. Przełamywanie barier i integracja społeczna. 

5. Promocja regionu chojnickiego – miasta, gminy i powiatu.  

  

 

 



II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU  

1. Bieg odbędzie się w dniu 29.05.2022 w Chojnicach.  

2. Linia startu znajdować się będzie w zależności od dystansu odpowiednio: 
 - bieg na 10 km, przy wjeździe do Charzyków 

 - bieg na 1,8 i 5km przy Bramie Człuchowskiej 

3. Linia mety dla każdego z dystansu – Brama Człuchowska 

3. Start zawodów: godzina 15:40 dla dystansu 1,8 km ; godzina 16:00 dla dystansu 5 
km i 10 km 

4. Zakończenie zawodów: do godziny 17:30, dekoracja zawodników godzina 17:45 

  

 

III. TRASA, DYSTANS  

1. Trasa przebiegać będzie ulicami miasta Chojnice  

2. Do wyboru będą przygotowane 3 trasy – 1,8 km, 5 km , 10 km. TRASA NIE 
POSIADA ATESTU PZLA. Nawierzchnia kamienista, brukowa, asfaltowa, 
fragmentami miękka 

  

IV. LIMIT I POMIAR CZASU  

1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 300 osób opłaconych.  

2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi dla biegów na 1,8 km i 5 km 1 
godzina. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu dla trasy 10 km to 1 godzina 30 
minut 

3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z 
trasy.  

4. Punkt pomiaru czasu rozmieszczony będzie na starcie i mecie. Ominięcie 
któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.  

  

V. ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 1 marca do 27 maja drogą elektroniczną na 
dedykowanej stronie internetowej www.chojnickibieg.pl  

2. Przy zgłoszeniu osób biorących udział w zawodach na wózkach, należy podać imię 
i nazwisko asystenta.  

3. Pakiety startowe odbierać można od dnia 23 maja w godzinach pracy Biura 
Zawodów, zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej/zgłoszeń w momencie 
przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w 
biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.  



  

 

VI. UCZESTNICTWO  

1.Prawo uczestnictwa w zawodach mają wszyscy, spełniający poniższe : 
 
1.a. W biegu na dystansie 5 km i 10 km mogą samodzielnie wystartować osoby, które 
w dniu biegu mają ukończone 16 lat. 
1.b. Dzieci do 12 roku życia mogą wziąć udział w biegu wyłącznie z dorosłą osobą 
towarzyszącą. 
1.c. Dzieci w wieku od 12 do 16 lat mogą samodzielnie wziąć udział w biegu na 1,8 
km.  

2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia 
deklaracji uczestnictwa w Biurze Zawodów.  

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia 
umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną 
odpowiedzialność.  

4. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę opiekuna 
prawnego na udział w zawodach. Niedostarczenie zgody skutkować będzie brakiem 
możliwości odbioru pakietu startowego i udziału w zawodach. Opłata startowa w takiej 
sytuacji nie będzie zwracana.  

5. Dla osób zapisanych na bieg w terminie do 10 maja 2022 r, organizator zobowiązuje 
się zapewnić koszulkę zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 10 maja 
organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie 
podlega wymianie. Rozmiar koszulki można zweryfikować na stronie producenta.  

6. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem 
elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po 
ukończeniu biegu pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny.  

7. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w otrzymanej od organizatora 
koszulce okolicznościowej. Zawodnicy w koszulkach innych niż otrzymane w pakiecie 
startowym mogą zostać wykluczeni z biegu, a ich wynik nie zostanie uwzględniony w 
kwalifikacji końcowej.  

8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do 
przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w 
całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.  

9. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. 
Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.  

10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 
fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 
obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci 

11. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik 
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 
imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie 
na własną odpowiedzialność 



 

VII. OPŁATY  

  

CAŁKOWITY DOCHÓD UZYSKANY W RAMACH ORGANIZACJI BIEGU 
ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA CELE CHARYTATYWNE OPISANE W 
ROZDZIALE I NINIEJSZEGO REGULAMINU.  

1. Opłata startowa za udział dalej zwana darowizną przekazaną na stowarzyszenia 
Przyjaciele Tańca Pierwszy Krok pozwala na udział w biegu. Obsługującym płatności 
jest firma Kaelmo Rafał Moś, będący właścicielem platformy B4sport. 

• Opłata (darowizna): Wszyscy Uczestnicy 59 zł.  

• Opłata (darowizna): Pakiet rodzinny (trzy osobowy) wyłącznie dla dystansu 1,8 km 
149 zł.  

 

2. W razie wolnych miejsc, zgłoszenia do biegu można dokonać również bezpośrednio 
w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia. Opłata startowa uiszczana w biurze 
zawodów wynosić będzie 79 zł.  

3. Osoby zapisane poprzez stronę zapisów nie mają możliwości opłaty startu w dniu 
wydarzenia.  

4. Osoby ,które chcą otrzymać koszulkę techniczną o wybranym rozmiarze i zapisały 
się do 10.05.2022 zobowiązane są do uiszczenia opłaty za udział w wydarzeniu do 
10.05.2022 roku.  

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  

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

7. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku 
osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika 
biegu.  
 

VIII. BIURO ZAWODÓW  

1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Chojnicach na trzy dni przed zawodami.  

2. Organizator poinformuje o dokładnym miejscu i godzinach urzędowania biura na 
stronie wydarzenia ,oraz na stronie zapisów co najmniej tydzień przed biegiem.  

3. Biuro zawodów w dniu biegu będzie znajdować się na terenie fosy miejskiej, gdzie 
odbywać będzie się finał wydarzenia. Godziny urzędowania biura w dniu zawodów od 
14 do 15:30.  

4. Pakiety startowe nie odebrane w dniu biegu do godziny 15:30 przechodzą na 
własność organizatora ,który w to miejsce może zapisać nowych uczestników 
wydarzenia. 

  



 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.  

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia 
nagrody.  

  

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami 
określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
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.  

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w 
związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska 
uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w 
każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator 
zastrzega sobie również prawo do relacjonowania przebiegu biegu oraz późniejszego 
wykorzystywania wykonanych zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających 
przebieg biegu i zawierających zarejestrowane wizerunki uczestników biegu w celach 
promocyjnych oraz informacyjnych organizatora i sponsorów, co uczestnik przyjmuje 
do wiadomości.  

3. Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, 
prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo 
cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 
udział w zawodach.  

  

 

XI. KLASYFIKACJA  

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w poszczególnych kategoriach:  

a. Klasyfikacja Open Kobiety na dystansie 5 km 

b. Klasyfikacja Open Mężczyzn na dystansie 5 km 

c. Klasyfikacja Open Kobiety na dystansie 10 km 

d. Klasyfikacja Open Mężczyzn na dystansie 10 km 

e. Nagroda specjalna dla najmłodszego i najstarszego uczestnika 



 

 

INFORMACJE I WYTYCZNE DLA ZAWODNIKÓW ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ 
COVID-19 

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju związaną z 
pandemią COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników, wolontariuszy i 
organizatorów, działając w ramach prawa i zgodnie z wytycznymi, wprowadzono 
dodatkowe obostrzenia, niezbędne do bezpiecznej organizacji biegu. 

Zawodnicy muszą być gotowi na ewentualne zmiany jeżeli będzie wymagała tego 
zmieniająca się sytuacja. 

W przypadku odwołania biegu z powodu pandemii COVID-19, zostanie wyznaczony 
nowy termin zawodów. 

BIURO ZAWODÓW 

• Dezynfekcja rąk przed wejściem do biura. 

• Obowiązek noszenia maseczki na terenie biura. 

• Zachowanie dystansu społecznego. 

STREFA STARTU I METY 

• Obowiązkowa maseczka, którą zawodnicy ściągają po przekroczeniu linii startu. 

• W strefie startowej może przebywać tylko grupa czekająca na start. 

• Zachowanie dystansu społecznego. 

• Ograniczenie czasu przebywania w strefie do 15 minut. 

• Po przekroczeniu linii mety opuszczamy strefę i udajemy się do strefy 
zawodnika. 

STREFA ZAWODNIKA 

• Zachowanie dystansu społecznego. 

DEKORACJA ZAWODNIKÓW 

• W dekoracji biorą udział tylko zawodnicy, którzy zajęli miejsca na podium. 

• Obowiązek noszenia maseczki podczas dekoracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XII. UWAGI KOŃCOWE  

1. Kontakt do organizatora tel. 606 599 388, e-mail: kontakt@chojnickibieg.pl  

2. Nie dopuszcza się startu zawodników na wózkach bez asystenta.  

3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.  

4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.  

5. Komisję sędziowską powołuje Organizator.  

6. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywają Organizatorzy wydarzenia 
pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące.  

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie zapisów na bieg.  

8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, 
któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu 

 


