
Regulamin Biegu o Koronę Pałacu Poledno  

5 km i marszu z kijami Nordic Walking 5 km 

Nazwa: Bieg o Koronę Pałacu Poledno i marsz z kijami Nordic Walking 

Miejsce: Pałac Poledno, 86-122 Bukowiec 

Termin: 27.07.2019 

Dystans: 5 km (brak atestu) bieg( limit 60 min) i 5 km trasa Nordic Walking( limit 80 min) 

Organizator: Pałac Poledno 

Cel: Popularyzacja biegania i nordic walking, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu. 

- Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Poledna  i okolic 

- Promocja Pałacu Poledno 

- Integracja środowisk wiejskich, miejskich, powiatowych i inicjatyw lokalnych 

Trasa biegu i marszu: Trasa będzie wiodła przez park Pałacu Poledno oraz nad jeziorem, między polami, 

lasami, bez asfaltu. 

Termin i miejsce: Biegi i marsz odbędą się 27.07.2019 w Pałacu Poledno. Start biegu na 5 km. 

O godz. 10.00, start marszu nordic walking o 10.05 

Biuro zawodów: Biuro zawodów czynne od godz. 07.45 do godz. 09.30 będzie znajdować się bezpośrednio przy 

starcie. 

Uczestnictwo: 

1. W biegu na 5 km prawo startu mają wyłącznie te osoby, które w dniu rozgrywania biegów lub marszu 

ukończą 16 lat. Osoby, które do dnia startu biegu, nie ukończą 18 roku życia zobowiązane są do 

posiadania pisemnej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu lub marszu. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Warunkiem 

dopuszczenia zawodnika do biegu  lub marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności 

do udziału w biegu lub marszu 

3. Przez przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, uczestnik 

wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych na potrzeby przesyłania informacji przez 

organizatora oraz do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów przedstawiających 

uczestników biegu.  

4. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu lub marszu podczas imprezy są ostateczne i 

nieodwołalne. 

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa: 

Za zgłoszenie uważa się zarejestrowanie do biegu lub marszu na stronie i wpłacenie opłaty startowej. 



Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, jest jednoznaczne  z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

1. Zgłoszenia on-line zostaną zamknięte na 2 dni przed datą biegu pod warunkiem, że do tej pory nie zostanie 

przekroczony limit zarejestrowanych uczestników (limit wynosi 200 osób – bieg 5 km i 100 osób na marsz 

5 km) 

2. Organizator ustala wysokość opłaty startowej, która uzależniona jest od terminu i formy wpłaty. W skład 

pełnego pakietu startowego wchodzą: numer startowy, chip do pomiaru czasu, medal na mecie, talon na 

posiłek oraz gadżet. 

3. Opłata startowa dla biegu 5 km i marszu na 5 km wynosi: 

Do 30.06.2019 - 40 zł 

01.07.2019-20.07.2019 - 50 zł 

Po 21.07.2019 - 60 zł 

( w dniu zawodów w biurze jeśli będą miejsca 60 zł bez pakietu) 

4. Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi oraz nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.Uczestnik musi 

wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) 

Klasyfikacje i nagrody: 

1. Wszyscy uczestnicy zawodów, którzy ukończą bieg i marsz otrzymają pamiątkowe medale. 

2. Trzy najszybsze kobiety i trzech najszybszych mężczyzn w kategorii BIEG oraz trzy najszybsze kobiety i trzech 

najszybszych mężczyzn w kategorii NORDIC WALKING otrzymają pamiątkowe puchary. 

Nagrody niespodzianki do rozlosowania  wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg i marsz. 

Postanowienia końcowe: 

1. Bieg i marsz odbędzie się bez względu na pogodę. Organizator zastrzega sobie prawo do 

przeniesienia imprezy na inny dzień w sytuacji ekstremalnego załamania pogody, które mogłoby 

zagrażać zdrowiu i życiu uczestników. 

2. Bieg i marsz odbędzie się przy ruchu ograniczonym, zawodników obowiązuje ruch prawostronny, 

uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego 

podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem. 

3. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części 

koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest 

zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

4. Depozyty: Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Każdy 

zdeponowany worek zostanie oznaczony przez numer startowy zawodnika. Worek można odebrać tylko 



na podstawie okazanego numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru 

startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik 

zostanie zdyskwalifikowany. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane 

z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu i marszu przyjmuje 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. 

6. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu i marszu, natomiast uczestnikom organizator 

doradza, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej. 

7. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) 

8. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin. Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i ma na celu 

propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do dokładności i wyników 

stanowią wtórne zagadnienie. 

9.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Wiążąca i ostateczna 

interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi biegu. W sprawach nieujętych 

Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

10. Informacje można uzyskać: 

1. - na stronie www.poledno.pl 

  - e-mail: hotel@poledno.pl 

  - telefonicznie: recepcja hotelu Pałac Poledno 52 333 17 00

http://www.poledno.pl/
mailto:hotel@poledno.pl




 


