
REGULAMIN IV BIEGU PRZEZ PARYŻ  

CHARYTATYWNIE DLA TOMKA WARZECHY – organizowanego w dniu 05.09.2021 r. 

1.1 Organizator biegu: 

a) Fundacja Ósmy Dzień Tygodnia wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000724097, posiadającą nr NIP: 5130254279,  

nr REGON: 369756574 

b) Przyjaciele 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją II biegu przez Paryż, w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r. poz. 1000 z póź. 

zmian.) oraz dyrektywą 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), jest Fundacja Ósmy Dzień Tygodnia.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Biegu, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym 

czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją II Biegu przez Paryż, a 

także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji 

w tym Biegu. 

1.2 Wsparcie techniczne organizacji biegu: 

OSP Nowa Góra 

2. Patronat honorowy: 

a) Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 

b) Jarosław Nowak, Dowódca Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Krakowie 

3. Cel imprezy: 

a) Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako zdrowej i przyjaznej środowisku formy 

spędzania czasu,  

b) Pomoc w leczeniu Tomka Warzechy,  

c) Promocja walorów turystycznych Nowej Góry-Paryża  w gminie Krzeszowice, 

4. Biegi 

1. Bieg uliczny, dystans 12 km 

2. Paryska 6-tka, dystans: 6 km, bieg uliczny 

3. Kategoria dla mundurowych o puchar Dowódcy OPP KWP w Krakowie, 

 dystans: 12 km, bieg uliczny 

4. Duathlon – 6 km bieg – 18 km rower 

5. Marsz  Nordic Walking, dystans: 6 km 



6. Czerwony berecik – bieg z przeszkodami dla dzieci na dystansach dostosowanych do wieku 

dzieci. Kategorie wiekowe: 

a) 2-4 lata (bieg razem z rodzicem) 

b) 5-6 lat 

c) 7-8 lat 

d) 9-10 lat 

e) 11-13 lat 

5. Termin i miejsce:  

a) Data: 05.09.2021 r., godz. 09.00-18.00 

b) Start biegów ulicznych – godz. 11, start duathlonu – godz. 12, start Czerwonego Berecika – 

godz. 14 

c) Miejsce: Nowa Góra - PARYŻ, gm. Krzeszowice, powiat krakowski, 

d) Biuro zawodów: Nowa Góra- Paryż 

e) Parking, szatnie i depozyt: Nowa Góra- Paryż 

f) Na Trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i 

pojazdy posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora. 

6. Trasa biegu – limit czasu: 

a) Limit czasu wynosi: 90 min. 

b) Trasa biegu: drogi asfaltowe i szutrowe, profil podłużny trasy biegów oraz mapa na stronie 

wydarzenia Bieg przez Paryż na Facebooku  

c) Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 01h:30min:00s. od strzału startera, 

zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z Trasy 

d) Uczestnicy, którzy pozostaną na Trasie po upływie regulaminowego czasu, o którym mowa 

powyżej lub Uczestnicy zdyskwalifikowani, czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną 

do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 

uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników. 

e) Organizator zabezpiecza trasę wyłącznie w wyznaczonym limicie czasu (godz.12.00-13.30). 

7. Zgłoszenia: 

    Zgłoszenia przyjmowane są: 

a) do dnia 04.09.2021 r. do godziny 23.59 - poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetowej: https://b4sportonline.pl/bieg_przez_paryz/  

b) w dniu 05.09.2021 r. - wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania przez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego.  

c) Organizator ustala limit numerów startowych na 700 (pięćset) sztuk. Po wyczerpaniu limitu, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zgłoszenia nie będą przyjmowane. O udziale 

Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin 

wniesienia opłaty startowej uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego 

https://b4sportonline.pl/bieg_przez_paryz/


Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Po wyczerpaniu limitu numerów 

startowych nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia w Biurze Zawodów 

d) Opłata startowa wynosi 40 zł (czterdzieści zł) 

e) Impreza ma charakter charytatywny i wpisowe (opłaty startowe) w całości przeznaczone będą 

na leczenie Tomka Warzechy. 

8. Organizatorzy zapewniają: 

a) Medal pamiątkowy (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem), 

b) Napoje na trasie biegu,  

c) Pakiet startowy  

d) Możliwość uczestnictwa w pikniku 

9. Klasyfikacja i nagrody:  

a) Zawodnicy biegów dla dorosłych zostaną sklasyfikowani w kategoriach: open, mundurowi, 

nordic walking oraz dodatkowo kobiety i mężczyźni w każdej z kategorii, 

b) Zawodnicy biegów dla dzieci zostaną sklasyfikowani w 5 kategoriach wiekowych: 2-4 lata, 5-6 

lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat, 

c) Nagrody za I-III miejsce we wszystkich biegach – puchary. 

10. Wyniki:  

Wyniki opublikowane będą w internecie na stronie na Facebooku Bieg przez Paryż na Facebooku. 

Ze względu na charytatywny charakter imprezy organizator nie zapewnia profesjonalnego pomiaru 

czasu. O zajętym miejscu decyduje kolejność przekroczenia linii mety.  

11. Postanowienia końcowe:  

a) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,  

b) Zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat (z wyjątkiem biegów dla dzieci oraz biegu 

rodzinnego, gdzie 18 lat musi mieć ukończona co najmniej jedna osoba w drużynie), 

c) W biegach ulicznych mogą startować dzieci od 14 roku życia za zgodą rodziców/opiekunów 

prawnych. 

d) Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią przyjmują na siebie 

odpowiedzialność za start tej osoby. 

e) Zawodnicy podczas muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu w widocznym 

miejscu,  

f) Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację 

Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w 

Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze, 

g) Uczestników zawodów obowiązuje pokonywanie trasy zgodnie z regulaminem – 

niedopuszczalne jest skracanie trasy, 



h) Organizator zapewnia opiekę medyczną na Trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania oraz 

bezpośrednio po jego zakończeniu, 

i) Akceptacja udziału w Biegu jest na własną odpowiedzialność, mając na uwadze 

niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać 

m.in. na ryzyku utraty lub pogorszenia zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć 

wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań 

medycznych do uczestnictwa w Biegu 

j) Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do absolutnego przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa oraz stosowania się do zaleceń służb zabezpieczających biegi,  

k) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy uczestników doznane na 

trasie biegu, uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie,  

l) Organizator nie sprawuje pieczy i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na 

terenie wydzielonym na wydarzenie 

m) Zapisując się do udziału w biegu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. 

Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji 

na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

• utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w 

dowolnej formie, 

• udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego 

partnera w zakresie jego udziału w imprezie 

• wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

• zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

• publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

• zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i 

bilbordach, 

• emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

• publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy Biegu  

n) Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb 

związanych z organizacją i promocją imprez Fundacji Ósmy Dzień Tygodnia oraz przyjmuje 

do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, 

dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom 

trzecim ani żadnym organizacjom. 

o) Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty startowej,  

p) Wniesienie opłaty startowej i przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z 

zaakceptowaniem regulaminu przez uczestnika zawodów,  



12. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi zawodów. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie, o których 
zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy. 

Protesty związane z organizacją, przebiegiem zawodów sportowych, nieprzestrzeganiem Regulaminu 
winny być wnoszone do sędziego głównego zawodów pisemnie w terminie do 15 minut po 
zakończeniu konkurencji. 

W przypadku kwestii spornych, decyzję w sprawie protestu dotyczącego dyskwalifikacji uczestnika, 
jego wykluczenia z zawodów lub zmiany wyników zawodów podejmuje sędzia główny zawodów.  

Decyzje sędziego są ostateczne (od decyzji sędziego nie przysługuje odwołanie). 

12. Niniejszy Regulamin jest dostępny w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.  

13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na: bar.kubina@gmail.com, tel. 533 944 868, 

rafal@biurodraft.com.pl, tel. 509626360 

Nowa Góra, 28.07.2021 r.       

mailto:rafal@biurodraft.com.pl


PROGRAM 

 

I. BIEGI 

1. 09.00- 11.30 – biuro zawodów w Nowej Górze – Paryżu (wypełnienie oświadczenia, 

pobranie numeru startowego) 

2. 11.30 – odprawa przedbiegowa z dokładnym omówieniem trasy 

3. 11.40 – rozgrzewka 

4. 11.55 – przejście na linię startu 

5. 12.00 – start biegów ulicznych oraz marszu nordic walking  

6. 14.30 – 16.00 start konkurencji zespołowej „Orient Express” 

7. 14.30 – start biegów dla dzieci – co 15 minut zaczynając od najmłodszej grupy 

wiekowej 

8. 16.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów w biegach dla dorosłych i dla 

dzieci 

9. 18.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkurencji zespołowej „Orient 

Express” 

 

II. PIKNIK NA PARYŻU – ODDZIELNY REGULAMIN I PROGRAM 

Organizator: - Towarzystwo Przyjaciół Nowej Góry 

III. RAJD ZABYTKOWYCH SAMOCHODÓW – ODDZIELNY REGULAMIN I PROGRAM 

Organizator: Władysław Płaczek 

 


