
REGULAMIN 

KOBIETY I FACECI W BIEGU 

Zamorze 06.03.2022 

 
  

I. ORGANIZATORZY 

• Klub Biegowo-sportowy Aktywnie w Pniewach 

Współorganizator : 

• UltraTime, 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 NW jako formy aktywnego trybu życia.  

4. Propagowanie rywalizacji sportowej w duchu fair play. 

5. Propagowanie aktywności sportowej na świeżym powietrzu, w formie biegów przełajowych. 

 
  

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 06.03.2022 w Zamorzu, Gmina Pniewy 

2. Biuro zawodów będzie się znajdowało w Sali przy OSP Zamorze. 

3. Bieg przeprowadzony będzie na dwóch dystansach 6 km i 12 km 

4. Start godzina 14.00 

5. Biuro czynne będzie od 12:00 do 13:30 

 
  

IV. FORMA I PRZEBIEG ZAWODÓW 

1. Bieg 

• Wszyscy zawodnicy startują razem i pokonują wyznaczoną trasę, w wypadku np. 
obostrzeń start na zasadzie dobiegania, para co 15 sekund. 

2. NW 

• Zawodnicy NW startują 2 minut po starcie biegu (14:02) 

 
  



 

IV. ZGŁOSZENIA 

1. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ultratime.pl 

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie 
pakietu startowego  kobiety 25 zł, mężczyźni 35 zł (po 7 dniach od zapisania i nieuiszczenia 
opłaty, uczestnik automatycznie zostaję przeniesiony na listę rezerwową )  

3. Opłaty realizujemy podczas rejestracji przelewem elektronicznym lub kartą kredytową. 

Podpisanie wypełnionej  deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa 
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Rejestracje przyjmowane będą do dnia 28.02 2022. Organizator zastrzega sobie prawo 
przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia  liczby Uczestników biegu.(lub wprowadzenia 
obostrzeń normujących liczbę uczestników) 

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

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy: 

•  06.03.2022 od godz. 12:00 do 13:30 na miejscu biegu. 

7. Pakiet startowy będzie wydany na podstawie okazania dokumentu tożsamości oraz  

podpisania oświadczenia o stanie zdrowia. 

8. Obowiązuje limit 150 uczestników. 

 
 VI. UCZESTNICTWO 

1. Prawo uczestnictwa w biegu rocznika 2005 i starsze. 

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

3. 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. 

4. W skład opłaty startowej wchodzą : 

• medal 
• numerek startowy 
• ciepły napój po biegu 
• słodka przekąska po biegu  
• ciepła zupa 
• chip zwrotny 
• pomiar czasu 
• zabezpieczenie medyczne 
• puchary kat. open 
• medale kat. wiekowe 

 
  



5. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zwrotnych . Brak chipa 

podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Zabrania się modyfikacji chipa. 

6. Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki . Zasłanianie numeru 
startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. 

7. Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru 
będą zdyskwalifikowani. 

8. Zawodnik zobligowany jest do przestrzegania norm panujących na terenach zielonych, dbania 
o porządek, nie śmiecenia, nie niszczenia przyrody! 

9. Bieg odbędzie się na terenie Sołectwa Zamorze, przebiegać będzie drogami polnymi, leśnymi 
itp.. Drogi są mało uczęszczane i ze skąpym ruchem, uczestnik musi jednak pamiętać ,iż nie są 
one zamknięte i mimo wszystko trasa przebiega w ruchu otwartym. 

 
  

VII. OPŁATY 

1. Opłata startowa  

• Kobiety do .28.02 2022 - 25zł  

• Mężczyźni do 28.02.2022 – 35 zł 

(w dniu zawodów nie będzie możliwość zapisania się na bieg.) 

2. Opłat można dokonywać: 

•  podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej e-card . Do 28.02.2022 do 
godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa. 

3. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz 
podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów. 

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

5. W wypadku odwołania wydarzenia z powodów obostrzeń pandemicznych, całość opłat 
startowych przechodzi na dalszy termin w którym możliwe będzie przeprowadzenie zawodów. 
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej, ze względu na poniesione już koszty (np Medale, 
puchary,). W przypadku, w którym kolejny wskazany termin nie będzie pasował uczestnikowi, 
można przepisać uczestnictwo na inną osobę. 

 
  

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegu będą uzyskane wyniki według elektronicznego 
pomiaru czasu brutto. Zwycięzcy w kat. Open otrzymują Puchary lub Statuetki, zwycięzcy Kat. 
Gmina oraz wiekowe- medale. Zwycięstwa w Kategorii Open oraz wiekowych- dublują się ! 

Klasyfikacje: 

1. Bieg 

• 3 najszybsi mężczyźni Open 6km/12km 
• 3 najszybsze  kobiety Open 6km/12km 
• 3 najszybsi mężczyźni i 3 najszybsze kobiety GM Pniewy. 6km/12km 
• Kategorie wiekowe 6km/12km 



K20 /M20(18-29), K30 /M30(30-39), K40/M40 (40-49) K50 /M50(50 i starsze)  

2. NW 

 

• Open ( 3 najszybsze kobiety i 3 najszybszych mężczyzn) 

 
  

IX. ZWROTY I REKLAMACJE 

1. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do 

organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 

2. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 05.03.2022 – osoba, 

zrzekająca się pakietu wysyła email na adres ultratimetrial@gmail.com z informacją o przepisaniu 
pakietu i podaniu danych osobowych takich jak podczas rejestracji. 

 
 
 
  

X. PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 

KORONAWIRUSA: 

1. Zachowanie odległości od drugiej osoby podczas odbierania pakietu startowego, na starcie, 
mecie i podczas biegu o co najmniej 2 m, chyba że jest to niemożliwe. 

2. Dezynfekowanie rąk. 

3. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

4. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy. 

5. Używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą). 

6. W związku z panującą i dynamiczną sytuacją dotyczącą Covid, organizator w trosce o 
uczestników, a także mając na uwadze to, że przepisy mogą zmieniać się diametralnie, zaleca 
aby w dniu zawodów uczestnicy zaszczepieni byli pełną dawką szczepienia przeciw Covid (na 
moment ruszania zapisów, nie jest to obowiązek, aczkolwiek proszę mieć na względzie, że 
przepisy, wytyczne oraz obostrzenia się zmieniają, a organizatorowi zależy na przeprowadzeniu 
zawodów). 

W związku z panującą sytuacją dotyczącą Covid, organizator zastrzega sobie , że w razie 
potrzeby będzie zmuszony do dopasowywania się i przestrzegania do obowiązujących obostrzeń. 
(Dotyczy to np liczby uczestników, formy formy startu uczestników, podziału na grupy, a także w 
wypadku zmian w prawie oraz narzuceniu przez Organy Państwowe takiego wymogu - 
kontrolowania certyfikatów szczepień). 

  

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI  

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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) jest 

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

NIP:7871833646 (zwany dalej „Administratorem”). 

2. 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 
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. 



 
  

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kontakt do organizatora 

• ultratimetrial@gmail.com 

2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. 

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

4. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub 
uczestnictwem w biegu. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie. 

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

7. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia 
imprezy pt. Kobiety i Faceci w Biegu . 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. 

8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu. 

9. Kontakt do organizatorów :  

● Arkadiusz Robak +48 504-946-148 

● Joanna Robak +48 515-319-429 

 


