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Regulamin 
Bieg Jubileuszowy Trzech Klubów. Gwiazda-BTW-Polonia 1920-2020 

6 grudnia 2020 r., Bydgoszcz – Myślęcinek   
 
 
I Organizatorzy 
 

1. Organizatorami zawodów są: 
KS Polonia Bydgoszcz Sekcja Lekkoatletyczna im. Klemensa Biniakowskiego,  
KS Gwiazda Bydgoszcz, 
Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie,  
nazywani dalej Organizatorem.  

2. Dane teleadresowe Organizatora są dostępne na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia: 
biegtrzechklubow.pl  
oraz panelu zgłoszeniowym: b4sportonline.pl/bieg_jubileuszowy_trzech_klubow 

3. Wydarzenie wspierają jednostki samorządu terytorialnego, kluby sportowe, podmioty 
gospodarcze i społeczne, media oraz wolontariusze. Informacje o partnerach zostaną 
udostępniane na stronie internetowej wydarzenia i profilach Organizatora w mediach 
społecznościowych.   

 
II Cel zawodów  
 

1. Uczczenie 100 rocznicy powrotu Bydgoszczy oraz ziem położonych w granicach 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Polski.  

2. Pielęgnowanie wspólnotowych więzi w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja.  
3. Aktywne świętowanie Jubileuszu 100 rocznicy zawiązania najstarszych, bydgoskich klubów 

sportowych: Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego, KS Gwiazdy Bydgoszcz oraz Polonii 
Bydgoszcz, założonych wiosną 1920 roku.  

4. Upamiętnienie dorobku organizacyjnego i osiągnięć sportowych Klubów obchodzących 
Jubileusz: zawodników, kadr szkoleniowych, działaczy oraz ich sympatyków. 

5. Integracja lokalnego środowiska sportowego i mieszkańców Bydgoszczy, regionu oraz 
pochodzących z innych części kraju.   

6. Upowszechnianie biegania, jako jednej z najprostszych form ruchu. 
7. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  
8. Zachęcenie osób uprawiających sport do praktykowania dobrych wzorców bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym.   
 
III Patronat  
 

1. Patroni honorowi i medialni zostaną wymienieni na stronie internetowej wydarzenia oraz 
profilach Organizatora w mediach społecznościowych. 

 
IV Termin i miejsce zawodów  
 

1. Bieg odbędzie się 6 grudnia 2020 r. w Bydgoszczy.   
2. Trasa biegu będzie wytyczona na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myslęcinek” 

w Bydgoszczy. Start i meta będą zlokalizowane przy ul. Konnej, u podnóża Stoku 
Narciarskiego.  

3. Start biegu będzie miał miejsce o godz. 11:00. 
4. Długość trasy wyniesie 10 km, będzie obejmować dwie pętle po 5 km.    
5. Trasa nie posiada atestu PZLA 
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6. Trasa będzie prowadzić drogami asfaltowymi i ścieżkami gruntowymi. Dokładny jej przebieg 
zostanie ogłoszony na stronie internetowej wydarzenia.    

7. Uczestnicy na starcie ustawiają się w strefach czasowych wyznaczonych przez Organizatora. 
8. Trasa oznakowana będzie co 1 kilometr. 
9. Limit czasu będzie wynosił 1 godzinę i 30 minut.   

 
V Warunki uczestnictwa i zgłoszenia  
 

1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej do dnia 6 grudnia 2020 roku ukończą 16 
lat, tj. urodzone przed 7 grudnia 2004 r., nazywani dalej Uczestnikami.  

2. Limit Uczestników wynosi 400 osób. Organizator przewiduje możliwość stworzenia 
dodatkowej puli miejsc dla zaproszonych zawodników, gości, członków Klubów obchodzących 
Jubileusz oraz przedstawicieli sponsorów i partnerów.  

3. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz udostępniony na panelu zgłoszeniowym: 
 b4sportonline.pl/bieg_jubileuszowy_trzech_klubow 

4. Zgłoszenie jest kompletne w momencie, gdy formularz zgłoszeniowy został poprawnie 
wypełniony oraz wpłata z tytułu opłaty startowej została zaksięgowana na koncie podanym 
przez Organizatora, w czasie 14 dni od momentu rejestracji za pośrednictwem formularza.  

5. Panel zgłoszeń i opłat online będzie otwarty do dnia 01.12.2020 r. włącznie. Organizator 
zastrzega prawo wcześniejszego zakończenia zapisów, w przypadku uprzedniego wyczerpania 
limitu Uczestników. Zapisy osobiste w dniu biegu będą miały miejsce w Biurze Zawodów 
jedynie w przypadku wcześniejszego niewyczerpania limitu Uczestników, bez gwarancji 
otrzymania pełnego pakietu startowego.     

6. Uczestnicy są zobowiązani złożyć w Biurze Zawodów własnoręcznie podpisane oświadczenie 
o zapoznaniu się z Regulaminem zawodów i jego akceptacji oraz deklarację poświadczającą 
stan zdrowia umożliwiający wzięcie udziału w biegu na własną odpowiedzialność. Ich 
przedłożenie jest warunkiem wydania numeru startowego i uczestnictwa w zawodach.  

7. Oświadczenia osób poniżej 18 roku życia podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, 
dodatkowo składając osobiście oświadczenie o pozwoleniu na udział w biegu niepełnoletnich 
córki, syna lub osoby znajdującej się pod ich opieką prawną.    

8. Pakiety startowe będzie można odbierać osobiście w Biurze Zawodów lub poprzez inną 
osobę, na podstawie upoważnienia podpisanego przez Uczestnika. Osoby odbierające pakiet 
startowy zobowiązane są do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość.  

9. Formularze oświadczeń i upoważnień zostaną udostępnione w formie elektronicznej na 
stronie internetowej wydarzenia, będą także dostępne w formie papierowej w Biurze 
Zawodów.  

10. Podczas biegu Uczestnicy są zobowiązani posiadać wydane uprzednio przez Organizatorów: 
chip przywiązany do sznurowadeł buta, umożliwiający dokonanie elektronicznego pomiaru 
czasu oraz numer startowy, przypięty w widocznym miejscu.  

11. Osoby biegnące z numerem innej osoby lub go nie posiadające będą dyskwalifikowane i 
proszone o zejście z trasy.    

12. Z uwagi na charakter trasy i bezpieczeństwo wszystkich Uczestników osoby dublowane 
zobowiązane są przepuścić szybszego zawodnika.  

13. Niedozwolony jest bieg z psem.   
 
VI Opłata startowa 
 

1. Opłata startowa: 
a) dla pierwszych 40 zarejestrowanych i opłaconych Uczestników wynosi: 19,20 zł, 
b) do dnia 15 lutego 2020 r. wynosi:  35 zł, 
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c) do dnia 15 października 2020 r. wynosi:  40 zł, 
d) do dnia 1 grudnia 2020 r. wynosi: 45 zł, 
e) w dniu zawodów wynosi: 60 zł.   

2. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem przelewu bankowego na konto Organizatora:  
Klub Sportowy „Polonia Bydgoszcz Sekcja Lekkoatletyczna im. Klemensa Biniakowskiego”, 
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz, 
Bank Pekao S.A. II O. w Bydgoszczy 73 1240 3493 1111 0010 9144 5521, 
w tytule obowiązkowo wpisując: „Bieg Jubileuszowy Trzech Klubów – imię i nazwisko 
Uczestnika” 

3. Warunkiem uczestnictwa jest zaksięgowanie opłaty startowej w ciągu 14 dni od momentu 
wypełnienia formularza zgłoszeniowego, o wysokości opłaty decydować będzie data 
dokonania przelewu. Osoby dokonujące opłaty po 15 listopada 2020 r., zobowiązane są 
zrealizować przelew najpóźniej do dnia 1 grudnia 2020 r.   

4. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty startowej. 
a. Nie dotyczy to Uczestników, którzy dokonali rejestracji i opłaty startowej do dnia             

12 marca br., tj. do momentu wstrzymania rejestracji w związku ze stanem zagrożenia 
epidemicznego oraz decyzją o zmianie terminu zawodów z 3 maja na 6 grudnia br., w 
związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii. Osobom tym przysługuje 
prawo rezygnacji z uczestnictwa w zawodach i zwrot opłaty startowej jeśli wyrażą taką 
wolę, poprzez kontakt mailowy z Organizatorami: biegtrzechklubow@gmail.pl lub 
telefoniczny, jednak nie później niż do dnia 3 maja br.  

b. W przypadku powtórzenia się sytuacji epidemiologicznej jesienią br. pełen zwrot kosztów 
będzie możliwy, jeśli administracja państwowa lub samorządowa ogłosi do dnia              
20 października odpowiedni stan zagrożenia oraz zakazana zostanie organizacja imprez 
sportowych z większą liczbą Uczestników, co będzie równoznaczne z koniecznością 
odwołania zawodów.  

5. Organizator nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym nie wystawia faktur. 
6. Możliwe będzie przepisywanie pakietów startowych na innego zawodnika do momentu 

zamknięcia zapisów w systemie elektronicznym. Edycji danych zgłoszenia można dokonać 
poprzez link znajdujący się w mailu potwierdzającym rejestrację lub poprzez zalogowanie się 
na koncie uczestnika na platformie B4SPORTONLINE.   

 
VII Biuro Zawodów 
 

1. Biuro Zawodów będzie czynne: 
a. w piątek 4 grudnia 2020 r. w godz. 17:00-20:00, w siedzibie KP Polonii Bydgoszcz przy 

ul. Sportowej 2 (trybuna główna) w Bydgoszczy,  
b. w sobotę 5 grudnia 2020 roku w godz. 14:00-21:00 w siedzibie KP Polonii Bydgoszcz 

przy ul. Sportowej 2 (trybuna główna) w Bydgoszczy,  
c. 6 grudnia 2020 roku, w dniu zawodów, u podnóża Stoku Narciarskiego na terenie 

LPKiW „Myślęcinek” (ul. Konna), w godz. 9:00-10:00.   
 

VIII Świadczenia 
 

1. Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom: 
a. zwrotny chip do elektronicznego pomiaru czasu, 
b. numer startowy,  
c. pamiątkowy medal,  
d. okolicznościowy upominek, zagwarantowany dla pakietów opłaconych do dnia  

15 listopada 2020 r.,  
e. zabezpieczenie medyczne, 
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f. podstawowe ubezpieczenie NNW na czas zawodów,  
g. punkt z napojami na trasie biegu, 
h. posiłek regeneracyjny i napój po ukończeniu biegu, 
i. worek z naklejką umożliwiający pozostawienie rzeczy w depozycie, 
j. depozyt zlokalizowany w pobliżu startu/mety, przy Biurze Zawodów. W depozycie 

będzie można pozostawiać worki podpisane numerem startowym, zabrania się 
pozostawiania w nich dokumentów, rzeczy wartościowych oraz mogących łatwo 
ulec zniszczeniu.  
 

IX Klasyfikacje i wyniki 
 

1. Podczas zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje: 
a. Klasyfikacja generalna, 
b. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn, 
c. Klasyfikacje wiekowe: 

K-16 / M-16 (rocznik 2004-2001), 
K-20 / M-20 (rocznik 2000-1991), 
K-30 / M-30 (rocznik 1990-1981), 
K-40 / M-40 (rocznik 1980-1971), 
K-50 / M-50 (rocznik 1970-1961), 
K-60 / M-60 (rocznik 1960-1951), 
K-70 / M-70 (rocznik 1950 i starsi) 

d. Klasyfikacja drużynowa: 
DK – kobiet, 
DM – mężczyzn, 
DMix – mieszana.  

2. Klasyfikacje będą tworzone w oparciu o wyniki zarejestrowane poprzez elektroniczny pomiar 
czasu. 

3. W klasyfikacji drużynowej będą uwzględniane zespoły złożone z minimum czterech 
Uczestników, na końcowy wynik składać się będą cztery najlepsze czasy uzyskane przez 
reprezentantów drużyny. Drużyny startujące w kategorii DMix muszą być reprezentowane 
minimum przez dwie kobiety i dwóch mężczyzn, zaś wynik końcowy będzie obliczany na 
podstawie najlepszych czasów uzyskanych odpowiednio przez dwie zawodniczki i dwóch 
zawodników drużyn rywalizujących w tej kategorii. Uczestnicy chcący wziąć udział w 
rywalizacji drużynowej są zobowiązani wypełnić w formularzu rejestracyjnym odpowiednie 
pola i podać jednakowo brzmiącą nazwę reprezentowanego klubu sportowego lub drużyny.  

4. Podstawą klasyfikacji będą wyniki uzyskane w czasie netto. 
5. Każdy z Uczestników otrzyma informację o uzyskanym czasie brutto i netto.  
6. Bezpośrednio po biegu, w Biurze Zawodów oraz na stronie internetowej: wyniki.b4sport.pl 

będą udostępnione wyniki nieoficjalne. Każdy z Uczestników otrzyma również SMS z 
informacją o indywidualnych rezultatach.  

7. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej do dnia 14 grudnia 2020 r.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.  

 
X Nagrody  
 

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 
2. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn, zdobywcy miejsc I - III 

w klasyfikacjach wiekowych oraz trzy najlepsze zespoły z poszczególnych klasyfikacji 
drużynowych otrzymają pamiątkowe puchary lub statuetki.  

3. Wyróżnienia w klasyfikacji generalnej nie dublują się z wyróżnieniami w klasyfikacji wiekowej. 
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych lub 
bonów sponsorskich w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach. 
 

 
XI Ochrona danych osobowych i ich przetwarzanie  
 

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących zapisu na bieg są zbieranie i przetwarzane zgodnie 
z warunkami wyznaczonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz w rozporządzeniu 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).  

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę na wykorzystywanie przez 
Organizatora danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej, zgodnie z warunkami 
określonymi w wyżej wymienionych aktach prawnych, w zakresie i przez okres niezbędny dla 
organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. 
Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska 
wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć, uzyskany 
podczas zawodów wynik, nazwę klubu sportowego – w każdy sposób, w jaki publikowana lub 
rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.  

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie; brak zgody na ich przetwarzanie; ograniczenie, usunięcie oraz cofnięcie zgody na 
ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.   

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator: Klub Sportowy „Polonia Bydgoszcz 
Sekcja Lekkoatletyczna im. Klemensa Biniakowskiego”, ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz. 

 
XII Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz  
„Regulaminu korzystania z usług świadczonych przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku 
Myślęcinek Sp. z.o.o. w Bydgoszczy”, na terenie którego będą przeprowadzone zawody.  

2. Organizator nie zapewnia transportu do miejsca przeprowadzenia zawodów, uczestnicy 
przybywają na nie we własnym zakresie. Zaleca się korzystanie z publicznego transportu 
zbiorowego. Osoby korzystające z własnych środków transportu zobowiązane są do 
przestrzegania ogólnych przepisów ruchu drogowego oraz regulacji obowiązujących na 
terenie LPKiW „Myślęcinek”. Organizator nie zapewnia odrębnej strefy parkowania, należy 
korzystać z parkingów oraz miejsc do tego wyznaczonych na terenie LPKiW „Myślęcinek” lub 
w jego pobliżu, zgodnie z regulaminami i cennikami opłat obowiązującymi w tych miejscach. 
Najbliżej strefy startu/mety zlokalizowany jest parking przy ul. Konnej. Parkowanie poza 
miejscami do tego wyznaczonymi może grozić nałożeniem mandatu przez upoważnione do 
tego służby, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

3. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną 
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w 
zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także 
szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz 
dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka 
wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko 
startując w Biegu Jubileuszowym Trzech Klubów na własną odpowiedzialność.  
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4. Organizator zachęca Uczestników do przeprowadzanie w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym zawody badań medycznych lub/i skorzystania z konsultacji lekarskiej, z 
uwzględnieniem wieku oraz aktualnej kondycji fizycznej. 

5. Wnoszenie i używanie w strefie zawodów niebezpiecznych przedmiotów, środków 
dopingujących, odurzających oraz alkoholu jest zabronione.  

6. Bieg odbędzie się bez względu na panujące w dniu zawodów warunki atmosferyczne, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy mogłyby one bezpośrednio zagrażać zdrowiu i życiu zawodników lub 
innych, obiektywnych okoliczności, niezależnych od działań podjętych przez Organizatora w 
celu przygotowania i przeprowadzenia zawodów.  

7. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, 
zamieszczając informację o nowej trasie na stronie internetowej wydarzenia. Szczególnym 
przypadkiem uzasadniającym takie działanie będzie wystąpienie okoliczności stanowiących 
przeszkodę dla bezpiecznego przeprowadzenia rywalizacji w początkowo przyjętym 
wariancie. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i 
zobowiązań.  

8. Organizator, partnerzy i wolontariusze nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez 
zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy oraz za innego rodzaju szkody będące 
udziałem Uczestników w trakcie zawodów.  

9. Akceptacja niniejszego Regulaminu wiążę się z rezygnacją z roszczeń prawnych lub innego 
rodzaju, względem Organizatora i jego partnerów oraz wolontariuszy, w razie wypadku lub 
innych szkód doznanych podczas zawodów.  

10. Uczestnicy są zobowiązani poruszać się podczas biegu wyłącznie po wyznaczonej trasie. W 
trakcie rywalizacji zachowywać ducha fair-play oraz kulturalną postawę wobec innych 
Uczestników wydarzenia, wolontariuszy, gości i kibiców, jak również szanować środowisko 
naturalne. Wszelkie naruszenia regulaminu w tym zakresie mogą skutkować karą 
dyskwalifikacji.    

11. Na trasie biegu obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci, z wyjątkiem wyznaczonej i 
zabezpieczonej przez Organizatora strefy, gdzie będzie można pozostawić zużyte opakowania 
po napojach i środkach odżywczych.   

12. Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń wydawanych przez Organizatora i osoby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe, wolontariuszy oraz inne osoby 
wyznaczone w tych celach przez Organizatora. 

13. Organizator jest objęty ubezpieczeniem OC, zapewnia również Uczestnikom podstawowe 
ubezpieczenie NNW na czas zawodów. Jednocześnie zaleca osobiste rozeznanie, czy należy 
samodzielnie nabyć dodatkowe, indywidualne ubezpieczenie na czas udziału w imprezie 
sportowej w zakresie NNW oraz odpowiednio innym, jeśli Uczestnik uzna, że jest to 
wskazane.  

14. Rejestracja na zawody i wniesienie opłaty startowej oznaczają akceptację niniejszego 
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku każdego 
Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w relacjach z zawodów 
zamieszczonych w tradycyjnych mediach, na stronach internetowych i profilach w mediach 
społecznościowych, oraz materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów i sponsorów, w 
kontekście udziału w wydarzeniu.  

15. Wyniki uzyskane przez Uczestników, zdjęcia, nagrania filmowe oraz innego rodzaju treści i 
materiały służące do tworzenia przekazu medialnego z zawodów, mogą być wykorzystane   
m. in. przez prasę, radio, telewizję i portale internetowe.  

16. Uwagi, propozycje i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w zawodach oraz 
protesty dotyczące wyników biegu można przekazać pisemnie w Biurze Zawodów lub 
przesyłać za pośrednictwem adresu emial: biegtrzechklubow@gmail.com, do końca dnia        
8 grudnia 2020 r. 
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17. Protesty będą rozpatrywane przez Dyrektorów biegu w ciągu 48 godzin, decyzje przez nich 
podjęte będą ostateczne.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania w 
sprawach nim nie objętych.  

19. Organizator zachowuje prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w zakresie nie 
naruszającym nabytych na jego podstawie praw przysługujących Uczestnikom.  
 
 

Dyrektorzy Zawodów: 
 
Jarosław Łączny  
Krzysztof Rataj  
tel.  797 322 172, 601 832 879 
email: biegtrzechklubow@gmail.com  
 


