
REGULAMIN 

„Nocny Dyliżans III” 
 

I. ORGANIZATORZY 
 

Klub Biegowo-sportowy Aktywnie w Pniewach 

 

UltraTime-trial-timing, Arkadiusz Robak 

 

II. CELE 

 

1. Upowszechnienie sportu i rekreacji i aktywności wśród społeczności gminy Pniewy, 

 

2. Promocja Miasta i Gminy Pniewy w rejonie oraz Polsce, 

 

3. Popularyzacja biegania i Nordic walking jako formy aktywnego trybu życia, 

 

4. Propagowanie rywalizacji sportowej w duchu fair play. 

 
5. Propagowanie aktywności sportowej na świeżym powietrzu. 

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 
 

1. 10 lipca 2021 Pniewy Łazienki ul. Jeziorna. 
 

IV. FORMA I PRZEBIEG ZAWODÓW 

 

Bieg, ze względu na panujące restrykcje i obostrzenia w związku z Covid, odbędzie się na 

zasadzie otwartej mety i w ruchu otwartym po wyznaczonej trasie. 

 

W imprezie może wziąć udział dowolna ilość zawodników. 

 

1. Dystans: 

• Półmaraton 

• 7 km 

 

2. Każdy z uczestników wybiera sobie godzinę startu: 

• Uczestnicy na 21km między 18.00, a 21.00  

• 7km między 21.00, a 22.30  

• Marsz NW 20.00, a 21.00  

• Bieg odbędzie się w ruchu otwartym  

 

3. Wszyscy uczestnicy otrzyma pamiątkowy medal i nr startowy.  

 

4. Każdy z uczestników zobligowany jest do przestrzegania zasad panujących w ruchu 

otwartym w mieście. 

 



5. Uczestnicy kilka tygodni wcześniej otrzyma mapę trasy. Trasa będzie dla każdego taka sama, 

wytyczona w ten sposób, aby zminimalizować napotkanie na niej regularnej sygnalizacji 

świetlnej. Na trasie znajdować się będą sędziowie lotni oraz punkty kontrolne (będą oznaczone 

na mapce). 

 

3. Wyniki ogłoszone zostaną po zaliczeniu dystansu przez wszystkich uczestników.  

• Jako że jest to ostatni bieg z Ligi Biegowej UTT (regulaminie Ligi UTT ) 

• Każdy z uczestników otrzyma punkty wg kolejności zdobytego miejsca. 

• Ogólne podsumowanie oraz nagrodzenie uczestników całej Ligi, jeżeli obostrzenia 

pozwolą - odbędzie się następnego dnia po Dyliżansie, we wskazanej przez nas w 

późniejszym czasie formie. 

 

 

V. ZGŁOSZENIA 
 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji poprzez wykupienie pakietu 

startowego i opłacenie przelewem elektronicznym lub kartą kredytową. Zakup pakietu 

startowego, o którym mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

2. Liczba Uczestników – bez ograniczeń. 
 

3. Rejestracje przyjmowane będą do dnia 30.06.2021.  

 

4. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za 

pakiet startowy. 

 

5. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy: 

 

• osobiście na miejscu startu  

 

 

VI. UCZESTNICTWO 
 

 

1. 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. 

 

2. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji i wniosły 

opłatę startową. Osoby niepełnoletnie oczywiście mogą wziąć udział w wydarzeniu, ale pod 

opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich 

dorosłych opiekunów. 

 

3. Pakiet startowy: 

• w pakiecie otrzymamy numer startowy, pamiątkowy medal, kolorowe 

skarpetki Fun Run. 

https://drive.google.com/file/d/12UnOitQax0VweU76QUkr6ZbYNngaU3A9/view?fbclid=IwAR0epYa26EoMiU7UJfxQLwUkkWKjXZbgtY4o1G3Y5S6nHBNaosIxCsUywpw


 

4. Zawodnik zobligowany jest do dbania o porządek, nieśmiecenia, nieniszczenia 

przyrody! 

 

5. Impreza nie jest imprezą masową 

 

 

VII. TRASA 

 

1. Trasa przebiegać będzie w ruchu otwartym. 
2. Dla Biegu 7km i NW - jedna pętla. Dla 21 km - 3 pętle po 7km. 
3. Trasa wytyczona jest tak, aby na jej przebiegu znajdowała się jak najmniejsza ilość 

sygnalizacji świetlnych. Na trasie umiejscowione będą punkty kontrolne oraz sędziowie 
lotni. 

 

VIII. OPŁATY 

 
 

4. Opłata startowa za udział w imprezie wynosi 45 zł 
 

5. Opłat można dokonywać podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej e-card. 

 

6. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru są równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

 

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY 
 

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegu będą uzyskane wyniki według najlepszego 
czasu. 
 
2. Pomiar czasu obsługiwać będzie firma UltraTime-trial-timing 
  
 

Klasyfikacje: 

Uwaga! Jeżeli uda się nam otrzymać wsparcie finansowe, po 3 osoby z najlepszymi czasami 

otrzymają puchary. 

 

1. Bieg: 

• najszybsi mężczyźni Open  
• najszybsze kobiety Open  

 

2. NW: 

• najszybsi mężczyźni Open  
• najszybsze kobiety Open 

 

 

3. Ogólne podsumowanie oraz nagrodzenie uczestników Nocnego Dyliżansu, oraz całej Ligi, 

jeżeli obostrzenia pozwolą - odbędzie się następnego dnia, we wskazanej przez nas czasie i 

formie.



 

X. Polityka prywatności 
 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a 

od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
 

Europy (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) 

jest „UltraTime-trial-timing” Arkadiusz Robak, ul. Wawrzyńca 17c 62-045 Pniewy 

NIP:7871833646 (zwany dalej „Administratorem”). 
 

 

Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże 

stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

 

 

2. osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 
 
3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „UltraTime-trial-timing” 

Arkadiusz Robak, ul. Wawrzyńca 17c 62-045 Pniewy NIP:7871833646 w celu 

zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w 

przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania 

wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez „UltraTime-trial-

timing” Arkadiusz Robak, ul. Wawrzyńca 17c 62-045 Pniewy NIP:7871833646Ponadto, 

warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do 

potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. 

 

4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom 

lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie 

Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do realizacji biegu. 

 

5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez 

Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 

maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). Dane te są 

szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o 



ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). 

 

6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za 

pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz 

innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się 

poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu). 

 
7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart 

kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez 
 

Administratora. 

 

 

 

 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

1. Kontakt do organizatora- ultratimetrial@gmail.com 

 

2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 

 

3. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością 

lub uczestnictwem w biegu. 

 

4. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej ultratime-trial-timing.pl 

5. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia 

imprezy pt. Nocny dyliżans III. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu 

w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału 

w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany 

zostanie w formularzu zgłoszeniowym. 

 

6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu. 
 

7. Kontakt do organizatorów:  
Arkadiusz Robak +48 504-946-148  
Joanna Robak +48 515-319-429 

mailto:ultratimetrial@gmail.com
https://ultratime-trial-timing.pl/liga-biegowa-utt/

