
II BIEG Z WIDOKIEM NA WULKAN 

REGULAMIN 

I ORGANIZATOR BIEGU 

1. Stowarzyszenie Pozytywnie Nakręceni 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanicy – zabezpieczenie biegu 

3. Patronat: Wójt Gminy Zagrodno Karolina Bardowska 

II CEL I ZADANIA BIEGU 

1. Popularyzacja biegów jako formy spędzania czasu wolnego; 

2. Popularyzacja Nordic Walking jako dyscypliny sportu i rekreacji, pomagającej zachować witalność i zdrowie w każdym 

wieku 

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a w szczególności biegania; 

4. Popularyzacja Gminy Zagrodno i jej walorów turystycznych; 

5. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej do wspólnego działania; 

6. Zachęcenie ludności lokalnej do uprawiania sportu, zwłaszcza biegania. 

III SPONSORZY 

1. Lokalni przedsiębiorcy 

IV TERMIN, MIEJSCE I DYSTANSE 

1. Impreza biegowa odbędzie się 22 kwietnia 2023 roku, niezależnie od warunków atmosferycznych.  

2. Na imprezę II BIEG Z WIDOKIEM NA WULKAN składają się: 

• Bieg dla dorosłych - ok 6 km 

• Bieg dla dorosłych - ok 13 km 

• Nordic Walking - ok 6 km (w zależności od ilości chętnych) 

• biegi dla dzieci 

3. Biegi dla dzieci będą rozgrywane na czterech długościach w zależności od wieku uczestnika:  

DYSTANS ROCZNIK 

300 metrów 2015 i młodsi (8 lat i mniej) 

600 metrów 2014 (9 lat), 2013 (10 lat), 2012 (11 lat) 

900 metrów 2011 (12 lat), 2010 (13 lat), 2008 (14 lat),  

1200 metrów 2008 (15 lat) 2007 (16 lat), 2006 (17 lat) 

 

4. Start i meta wszystkich dystansów zlokalizowana będzie na parkingu przy Sali EMAUS obok Kościoła M.B.N.P. 

w Zagrodnie.  

5. Trasa biegu nie jest atestowana. 

6. Godzina startu biegu dzieci – 10:00 

7. Godzina startu biegu na 6 i 13 km oraz Nordic Walking – 11:00 

8. Biuro zawodów – sala EMAUS przy Kościele M.B.N.P. w Zagrodnie – czynne w dniu zawodów w godzinach od 9:00 

do 10:30. 

 

V TRASA ZAWODÓW 

1. Trasa biegu ma charakter przełajowy i będzie przebiegała malowniczymi drogami w obrębie Zagrodna, 

Uniejowic, Olszanicy i Grodźca. Na trasie dominują drogi szutrowe z odcinkami dróg polnych leśnych oraz 

niewielkimi odcinkami dróg asfaltowych.  

2. Trasa będzie oznaczona przez organizatora oraz zabezpieczona taśmami ostrzegawczymi. W newralgicznych punktach 

trasa będzie zabezpieczona przez służby OSP. 

3. W zabezpieczeniu trasy będą brały udział jednostki OSP z terenu Gminy Zagrodno. 

4. Podczas zawodów przy linii START/META będzie znajdował się punkt medyczny. 



5. Na trasie biegu znajduje się 1 punkt nawodnienia.  

6. W biegu na 6 i 13 km oraz Nordic Walking obowiązuje limit czasowy –  180 min; 

7. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach dla dzieci 

8. Przekroczenie ustalonego czasu, będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika. 

9. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia 

z trasy.  

10. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, 

stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego. 

11. Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, batonach, napojach na trasie, poza miejscami do tego 

wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji. 

12. Mapy tras stanowią załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. 

13. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje uczestników biegu nie później niż 2 tygodnie 

przed terminem zawodów. 

VI POMIAR CZASU 

1. Podstawą klasyfikacji w zawodach jest elektroniczny pomiar czasu przeprowadzony przez firmę Maratończyk - 

pomiar czasu; 

2. W biegu głównym na 6 i 13 km oraz Nordic Walking pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą 

chipów w numerach startowych; 

3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie 

końcowym; 

4. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numer startowy przymocowany poziomo do przedniej części koszulki, 

bluzy, kurtki lub innej odzieży. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru 

w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

VII UCZESTNICTWO 

1. Udział w zawodach na 6 i 13 km oraz w Nordic Walking może wziąć każda pełnoletnia osoba, która zgłosi się do 

udziału w biegu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w panelu zapisów, uiści opłatę startową oraz podpisze 

własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Formularz zgłoszeniowy uczestnika pełnoletniego 

stanowi załącznik 3 do niniejszego regulaminu. 

2. W biegu na 6 i 13 km oraz Nordic Walking mogą wziąć udział również osoby niepełnoletnie – powyżej 16 roku życia, 

pod warunkiem wniesienia opłaty i dostarczenia do biura zawodów pisemnej zgody na udział w zawodach podpisanej 

przez rodzica lub opiekuna prawnego – załącznik nr 2. 

3. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu zawodów na podstawie 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem.  

4. Z uwagi na uregulowania ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, uczestnicy, w trakcie przebywania, w Biurze Zawodów, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa 

oraz dezynfekcji rąk. 

5. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiet startowy, zawierający m.in.: pamiątkowy medal,  numer startowy z 

chipem do pomiaru czasu, agrafki, wodę, posiłek regeneracyjny bo biegu. Pakiet startowy uczestnik odbiera osobiście. 

6. Pakiet startowy nieodebrany w Biurze Zawodów nie będzie wysyłany ani wydawany w terminie późniejszym.  

7. Z uwagi na uregulowania ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, uczestnicy przebywający w okolicach startu oraz mety, w sytuacji, w której nie jest możliwe zachowanie 

odległości co najmniej 1,5 m od innych osób, obowiązani są do zakrywania ust i nosa. Przed rozpoczęciem udziału 

w biegu, a także po jego zakończeniu opuszczając wydarzenie sportowe, uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

VIII ZGŁOSZENIA, REJESTRACJA I PŁATNOŚĆ 



1. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są internetowo w systemie http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/wydarzenia-

biegowe do 14 kwietnia 2023r. 

2. Opłata startowa wynosi: 

Rodzaj biegu 
Wysokość opłaty startowej do dnia 

14 kwietnia 2023 r 

Wysokość opłaty startowej w dniu 

zawodów 

6 km i 13 km 50,00 zł 60,00 zł 

Nordic Walking 50,00 zł 60,00 zł 

Bieg dzieci 15,00 zł 20,00 zł 

 

3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

4. Płatność wpisowego na rachunek bankowy Stowarzyszenia Pozytywnie Nakręceni 

92 8658 0009 0017 2912 2000 0010 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi 

5. Tylko zgłoszenia OPŁACONE są wiążące. Oznacza to, że osoby zapisane, ale NIE OPŁACONE do dnia 14 kwietnia 

nie są brane pod uwagę przy weryfikacji listy startowej. O skuteczności zgłoszenia decyduje jego opłacenie przed 

wyczerpaniem limitu Uczestników – zgłoszenia dokonane przed wyczerpaniem limitu, ale opłacone po jego 

wyczerpaniu, nie będą brane pod uwagę 

6. Nie ma możliwości przepisywania pakietu startowego i zmiany danych na inną osobę. 

7. Przewidziany jest limit uczestników – 130 osób dorosłych łącznie dla biegu 6 i 13 km oraz NW i 70 dzieci. 

8. Organizator imprezy dopuszcza możliwość wpisania uczestnika na listę startową w dniu zawodów – pod warunkiem 

gdy liczba uczestników nie przekroczy 130 osób dorosłych i 70 dzieci. 

IX KLASYFIKACJA 

1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

1) generalna kobiet i mężczyzn 

2) kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn: 

• K18 18 – 29 lat   M18       18 - 29 lat 

• K30  30 – 39 lat   M30       30 - 39 lat 

• K40  40 – 49 lat    M40       40 - 49 lat 

• K50  50 – 59 lat    M50       50 - 59 lat 

• K60+  60 – 80 lat    M60+     60 - 80 lat 

2. Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów brutto. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

X NAGRODY 

1. Zawodnik, który ukończy bieg i zmieści się w wyznaczonym limicie czasu otrzyma pamiątkowy medal. 

2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn osobno w biegu na 6 i 13 km otrzymają 

pamiątkowe puchary.  

3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują pucharów w kategoriach wiekowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w wybranych przez siebie 

kategoriach i klasyfikacjach. 

XI UBEZPIECZENIE I KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEGO ZDROWIA UCZESTNIKÓW 

1. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie 

mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu. 

2. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. 



3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez 

organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także 

transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. 

4. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez organizatora, jego 

współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub 

doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w biegu. Uczestnik startuje 

wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

5. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu 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. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do 

przewidzenia w tym momencie. 

6. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty 

Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem 

w biegu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

7. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę organizatora. 

8. Uczestnik deklaruje, że zwróci organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) 

poniesione lub wypłacone przez organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestniczki i/lub każdego z jego 

ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), 

wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony 

organizatora. 

XII DYSKWALIFIKACJE 

1. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli będzie zachowywał się w sposób niewłaściwy, 

używał wulgaryzmów, przemocy wobec innych uczestników imprezy lub organizatora. 

2. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z zakazem startu włącznie jeśli będzie pod wpływem alkoholu lub innych 

odurzających środków. 

3. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany jeśli skróci trasę biegu. 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Impreza II BIEG Z WIDOKIEM NA WULKAN odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 

2. Z przyczyn wyższych, niezależnych od organizatora wprowadza się możliwość przeniesienie zawodów na inny termin. 

Przyczyny wyższe – czytaj pożar, powódź, zamknięcie lasów przez rząd, COVID, wprowadzenie stanu klęski 

żywiołowej, upadek statku kosmicznego i inne ;)  

3. W razie przeniesienia terminów zawodów opłata startowa nie zostaje zwrócona. Przenosi się na inny termin ustalony 

przez Organizatora, o czym każdy z uczestników zostanie poinformowany. 

4. Przebywanie na trasie biegów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru 

startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na 

rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego 

zezwolenia wydanego przez Organizatora. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy Organizatora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania imprezy II BIEG Z 

WIDOKIEM NA WULKAN na trasie biegu oraz na całym terenie jakim będzie w tym czasie dysponował organizator. 

6. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne 

za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zaleceń sanitarnych w związku z przeciwdziałaniem 

oraz zapobieganiem zakażeniom wirusa SARS-CoV2, jak również wszelkich obowiązków wynikających z przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego, a dotyczących zachowania reżimu sanitarnego, w tym w szczególności 

obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 



nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność 

za nieprzestrzeganie ww. zaleceń oraz obowiązków. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegów zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie przepływu danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). 

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku ze zdjęć oraz filmów wykonanych w dniu 

zawodów. Przetwarzanie danych, o którym mowa w ust. 2 obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku 

urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Poprzez przystąpienie do biegu uczestnik udziela Organizatorowi 

nieodpłatnej licencji na wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania 

i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji 

i organizacji imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście 

udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych materiałach 

drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

10. Stowarzyszenie Pozytywnie Nakręceni, z siedzibą w Uniejowice 26, 59-516 Zagrodno, NIP 6941692654, KRS 

0000874900, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska uczestnika 

rodzica/opiekuna prawnego, daty urodzenia uczestnika,  telefonu kontaktowego, emaila, miejsca zamieszkania – 

zawarte w formularzu zgłoszenia i oświadczeniu do wypełnienia podczas rejestracji w systemie datasport.pl wyłącznie 

w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy. 

11. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest konieczne w celu udziału w imprezie biegowej „II 

BIEG Z WIDOKIEM NA WULKAN” 

12. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której 

dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych osobowych.  

13. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.  

14. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są 

przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym 

dostępem. 

15. W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

16. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania. 

17. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci 

fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www 

lub przekazywane mediom. 

18. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób 

nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy 

szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą 

uczestników lub opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. 

19. Pobranie numeru startowego oznacza, że zawodnik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania. 

20. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne ze złożeniem przez zawodnika oświadczenia, że jest zdolny do udziału 

w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje 



na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga 

za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat 

o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do 

przewidzenia, czynniki ryzyka. Uczestnik oświadcza, że startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

21. Trasa biegu zostanie uprzątnięta w przeciągu 2 dni od zakończenia biegu. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie nie później niż 2 tygodnie przed terminem 

zawodów. 

23. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. W sprawach 

nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo 

lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź 

częściowo) zachowują ważność. 

 

XIV DANE KONTAKTOWE 

Szymczak Katarzyna – 605 456 985 

pozytywnienakreceni123@gmail.com 

 

XIV ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1. Mapa tras 

 

Trasa biegu 13 km: 

Start/meta biegu na trasie 13 km usytuowany jest na działce nr 256. Z działki biegacze wbiegną w drogę na działce 268, z której 

skręcając wprawo wbiegną na działkę nr 461. Następnie w prawo w działkę nr 221 aby skręcić w lewo w działkę 222. Na 

rozdrożu skręcą w lewo w działkę nr 17 i wbiegną w drogę leśną tuż przy stawach, która ciągnie się między działkami leśnymi 

561/355; 562/356; 563/357 oraz 337/358, skąd wbiegną w działkę nr 329, następnie skręcą w  prawo w działkę 294, w lewo w 

działkę 282 z której wbiegną w drogę powiatową na działce 371, aby między budynkami w Grodźcu wbiec w drogę na działce 

611. Dobiegną do działki 624, wbiegną w działkę 678. Następnie skręcą w lewo i pobiegną drogą między działkami 778/365 a 

777/367. Wbiegną na drogę działki 488 następnie pobiegną drogą na działkach 486/2; 486/1 oraz 481. Następnie pobiegną wzdłuż 

lasu działką pomiędzy 145 a 565/362, skręcą w lewo w działkę 479, wbiegną w działkę 474, skręcą w prawo w działkę 477/1, 

następnie kolejno w działkę 467 i 466 aby dobiec do drogi powiatowej na działce 460/1, z której po ok 500 m skręcą w lewo w 

działkę gminną nr 461, następnie powrót działką 268 do linii Start/meta
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Trasa biegu i Nordic Walking na 6 km 

Start – parking przy Kościele M.B.N.P w Zagrodnie (działka 256), dalej skręt w prawo drogą Gminną asfaltowa (działka nr 461), 

po 300 m skręt w prawo w drogę polną (działka 221) następnie skręt w lewo w drogę polną (działka 222). Skręcamy w lewo w 

drogę wzdłuż lasu i wybiegamy tuż przy stawach leśnych. Następnie w lewo drogą leśną do działki nr 474. Po ok 400 m 

przecinamy drogę powiatową biegnącą z Zagrodna w stronę Grodźca (działka 460/1). Następnie nadal biegniemy działką 474 – 

droga asfaltowa gminna, aby po ok 600m skręcić w lewo w drogę polną (działka 477/1). Po ok 600m wbiegamy w działkę nr 467 

– droga polna, którą biegniemy ok 400 m. Następnie skręcamy w prawo w drogę polną (działka 466) z której wbiegamy w drogę 

asfaltową powiatową (działka nr 460/1), którą biegniemy ok 530 m. Z drogi powiatowej wbiegamy w drogę asfaltową gminną 

(działka 461) z której wbiegamy na metę biegu, która znajduje się w miejscu Startu biegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika niepełnoletniego 

 

 

 

Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego na udział Uczestnika niepełnoletniego (powyżej 16 roku życia) w biegu na 6 lub 13 km 

podczas Imprezy II BIEG Z WIDOKIEM NA WULKAN 

odbywającej się dnia 22 kwietnia 2023 r. w miejscowości Zagrodno/Uniejowice 

 

Oświadczam, że ja ............................................................................................................ 

                                                                       (Imię i nazwisko Opiekuna/Rodzica) 

 

legitymująca/y się dowodem osobistym seria i numer ............................................. jestem rodzicem lub prawnym opiekunem 

niepełnoletniego Uczestnika II BIEGU Z WIDOKIEM NA WULKAN .............……………………………………………………. 

……………………………………………………….. (Imię i Nazwisko Uczestnika) 

zapoznałem/am się z Regulaminem biegu i akceptuję zawarte w nim postanowienia. 

Zaświadczam również, że Uczestnik przystępuje do imprezy dobrowolnie, posiada dobry stan 

zdrowia, co umożliwia mu udział w tej imprezie. Wyrażam zgodę do użycia przez organizatora 

biegu, zdjęć Uczestnika na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także do wykorzystania w 

Internecie oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne. Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny, 

bez ograniczeń terminowych i jest bezpłatna. Zdjęcia wykonane będą w dniu w czasie trwania 

imprezy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika 

umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji imprezy (zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na 

otrzymywanie informacji o planowanych imprezach, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

.........................................................     .........................................................  (Miejscowość i data)                                                                     

Podpis opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego na udział Uczestnika niepełnoletniego w biegu dzieci podczas Imprezy II 

BIEG Z WIDOKIEM NA WULKAN 

odbywającej się dnia 22 kwietnia 2023 r. w miejscowości Zagrodno/Uniejowice 

 

Oświadczam, że ja ........................................................................................................... . 

                                                                       (Imię i nazwisko Opiekuna/Rodzica) 

 

legitymująca/y się dowodem osobistym seria i numer ............................................. jestem rodzicem lub prawnym opiekunem 

niepełnoletniego Uczestnika II BIEGU Z WIDOKIEM NA WULKAN ................ 

…………………………………………………………………………. (Imię i Nazwisko Uczestnika) 

zapoznałem/am się z Regulaminem biegu i akceptuję zawarte w nim postanowienia. 

Zaświadczam również, że Uczestnik przystępuje do imprezy dobrowolnie, posiada dobry stan 

zdrowia, co umożliwia mu udział w tej imprezie. Wyrażam zgodę do użycia przez organizatora 

biegu, zdjęć Uczestnika na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także do wykorzystania w 

Internecie oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne. Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny, 

bez ograniczeń terminowych i jest bezpłatna. Zdjęcia wykonane będą w dniu w czasie trwania 

imprezy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika 

umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji imprezy (zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na 

otrzymywanie informacji o planowanych imprezach, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

.........................................................     .........................................................  (Miejscowość i data)                                                                     

Podpis opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3. Pisemny formularz zgłoszeniowy uczestnika pełnoletniego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

II BIEG Z WIDOKIEM NA WULKAN  – dnia 22 kwietnia 2023 r. w miejscowości Zagrodno/Uniejowice. 

 

Ja ………………………………………………………………….(imię i nazwisko) zgłaszając się do zawodów akceptuję i 

zobowiązuję się do postępowania zgodnego z regulaminem, postanowieniami organizatorów i przepisami prawa. Zdaję sobie 

sprawę z czekającego mnie wysiłku, zmęczenia oraz warunków atmosferycznych. W biegu startuję na własną odpowiedzialność, 

pozwala mi na to mój stan zdrowia. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i 

majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własna odpowiedzialność. Przez akceptację 

niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę 

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb 

porządkowych oraz warunków regulaminu. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu 

i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą. 

 

 

 

......................................................................... 

(miejscowość, data i podpis) 


