
REGULAMIN  GRAND  PRIX  SKOKÓW 2018 

W  BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH 

-  BIEG GŁÓWNY 
IV etap - sobota 16.06.2018 r. o godz. 10:30 (Święto Miasta i Gminy Skoki) 

1. Cel cyklu zawodów: 

 Upowszechnianie biegania oraz różnych form rekreacji ruchowej. 

 Promowanie na zdrowych zasadach, zgodnie z duchem fair play wszelkiej aktywności fizycznej. 

 Sprawdzenie możliwości swego organizmu w bezpośredniej walce sportowej. 

 Promocja Miasta i Gminy Skoki 

 

2. Organizator:   

 Nowak – Sport i UKS „SKOCZEK” Skoki, Kontakt: Wiesław Nowak – tel. 607-620-645, adres e-mail: 

winowak@poczta.onet.pl  

 Gmina Skoki Kontakt: Karolina Stefaniak – tel. 691 726 319, 61 8925 820 adres email: k.stefaniak@gmina-

skoki.pl 

 Współorganizator: „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP: 766182181 

 

2. Zasady udziału w zawodach: 

 W zawodach może wziąć udział osoba pełnoletnia, która zgłosi się do biegu za pomocą formularza 

zgłoszeniowego, uiści odpowiednią opłatę startową oraz zaakceptuje regulamin imprezy. 

 Uczestnicy biegu w wieku 16 – 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletności) zobowiązani są do 

posiadania  pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem 

dopuszczenia ich do startu jest obecność przynajmniej jednego z rodziców lub prawnego opiekuna wraz 

z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów. 

 Brak akceptacji regulaminu uniemożliwi udział zawodnika w imprezie. 

 

3. Zgłoszenia do zawodów: 

1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie rejestracji elektronicznej, opłacenie pakietu 

startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa 

podczas odbioru pakietu w biurze zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty 

rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do której istnieje 

podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, 

wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

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

4. Termin i miejsce zawodów: 

 16.06.2018r. (sobota) - godz. 10:30  - dystans - 8 km - BIEG Z OKAZJI "DNIA SKOKÓW" 

 Biuro zawodów mieścić się będzie w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Skokach, ul. Rogozińska 1 - 

sala 016 na parterze - wejście boczne. 

 Start i meta biegów będzie miała miejsce na tzw. boisku piaskowym oraz przy boisku piłki siatkowej 

plażowej przy hali. 

 Do zawodów zapraszamy również zawodników z kijkami tzw. Nordic Walking – którzy będą tworzyli 

jedną wspólną klasyfikację kobiet i mężczyzn. Zawodników maszerujących z kijkami prosimy o ostrożność 

na trasie i oczywiście obowiązują ich wszystkie zapisy niniejszego regulaminu (ze zgłoszeniem poprzez 

formularz zapisów i opłatą startową taką samą jak za bieg, czyli Internetowo 15 zł - w biurze zawodów 20 

zł). W formularzu zapisów należy wybrać rodzaj rywalizacji (bieg 8km, bieg 4km, marsz NW 4km) 

 Tworzymy także kategorię zawodników początkujących i chcących biegać krótszy dystans - 4 km, czyli 

będą mieli do pokonania dystans jednej pętli – tu nagrody tylko w kategorii open kobiet i mężczyzn. 
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 Biegi w kategorii dzieci i młodzieży szkolnej będą miały miejsce od godz. 9:00 według, osobnego  

regulaminu Grand Prix Skoków w biegach przełajowych zamieszczonego na stronie 

www.aktywneskoki.pl 

 Zawodnicy poniżej 16 roku życia, startują wyłącznie w kategorii biegów dzieci i młodzieży. 

 

5. Trasa: 

 Trasa biegu to dystans 8 km (dwie pętle po 4 km) po ścieżkach lasu sąsiadującego z halą w Skokach. 

Początkowy odcinek to ok. 800m asfaltowej ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej w kierunku 

parkingu, dalej to już tylko drogi leśne. 

 Zawodnicy z kijkami startują na dystansie 4 km – jedna pętla. 

 Trasa dodatkowa dla zawodników początkujących i chcących biegać na krótszym dystansie – 4 km, czyli 

jedna pętla (w tym biegu tylko jedna wspólna kategoria open dla kobiet i mężczyzn). 

 

6. Pomiar czasu, miejsce na mecie oraz klasyfikacja końcowa: 

 Podstawą klasyfikacji jest miejsce na mecie oraz pomiar czasu (czas brutto), oraz oddanie po 

przekroczeniu linii mety kartki z imieniem i nazwiskiem otrzymanym wraz z numerem startowym w biurze 

zawodów. 

 Zawodnicy Nordic Walking tworzą odrębną klasyfikację dla kobiet i mężczyzn. 

 Biegający na dystansie 4 km (jedna pętla), również tworzą odrębną klasyfikację dla kobiet i mężczyzn. 

 

8. Klasyfikacja indywidualna: 

a) bieg 8km 

 Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn 

 Kategorie wiekowe: K/M16 (16 - 19 lat), K/M20 (20 – 29 lat), K/M30 (30 – 39 lat), K/M40 (40 – 49 lat), 

K/M50 (50 – 59 lat), K/M60 (60 lat i więcej); 

 Przynależność do danej kategorii wiekowych - decyduje rok urodzenia; 

b) marsz Nordic Walking 4km 

 klasyfikację dla kobiet i mężczyzn OPEN 

c) bieg 4km 

 klasyfikację dla kobiet i mężczyzn OPEN 

 

9. Nagrody: 

 W kategorii OPEN – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodniczek i 3 najlepszych 

zawodników,  

 W kategoriach wiekowych – pamiątkowe dyplomy dla 3 najlepszych zawodniczek i 3 najlepszych 

zawodników, 

 Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg i marsz z kijkami rozlosowane zostaną upominki 

i nagrody rzeczowe. 

 Nagrody nie dublują się to znaczy zawodnik nagrodzony w kategorii OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii 
wiekowej. 

 

10.  Zasady finansowania (uzupełnienie informacji zawartych w pkt. 3 niniejszego regulaminu): 

 Opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne przelewy 24 

 Jednorazowa opłata wpisowa wynosi: 

 15 zł – płatna przelewem poprzez panel płatności elektronicznej do 14 czerwca 

 20 zł – płatne w dniu biegu w biurze zawodów, 

 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, 

 Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają zawodnicy, 

 Koszty organizacji zawodów ponoszą organizatorzy. 

 

11.  Numery startowe: 

 Numery startowe odbieramy w biurze zawodów podczas weryfikacji i zdajemy organizatorowi po biegu. 

 

12.  Postanowienia końcowe: 
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 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątek to ekstremalne anomalia pogodowe 

zagrażające uczestnikom) 

 Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do zawodników 

przystępujących do rywalizacji sportowej, 

 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, 

 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne 

wartościowe rzeczy). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów 

prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z organizatorem zawodów, 

 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu. Jednocześnie 

informujemy, iż nie zapewniamy jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub 

doznania jakichkolwiek strat czy szkód , jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i / lub 

uczestnictwem w zawodach. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 

zatrudnionemu w imieniu organizatorów do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania 

innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika zawodoów – poszkodowanego w bezpieczne 

miejsce, 

 Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są 

ostateczne i nieodwołalne, 

 Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy 

Uczestnicy muszą przyjąć 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 włącznie z ryzykiem utraty życia. Przekazanie organizatorom prawidłowo wypełnionego 

„formularza rejestracyjnego” oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik zapoznał się, 

rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i 

dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, przystępując do zawodów wyłącznie na własną 

odpowiedzialność, 

 Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze 

własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, 

 Organizator zaleca i zachęca uczestników do wykonania badań lekarskich mogących potwierdzić brak 

przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych w tym w biegach, 

 Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica czy prawnego opiekuna, 

 Protesty należy składać pisemnie organizatorom do 24 godzin po zakończeniu zawodów lub 

opublikowaniu wyników. 

 Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz przekazane do informacji mediów. 

13. 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 „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181 

(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 „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, 

NIP:766182181, 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 „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. 



Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181. Ponadto, 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. Celem 

zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są 

szyfrowane. 

 

 


