
Regulamin VI Bieg „Barczewo Biega” 

I. Organizator 
  Organizatorem VI Bieg „Barczewo Biega” jest : 

Barczewskie Stowarzyszenie Biegowe „Barczewo Biega”,  
Urząd Miasta i Gminy Barczewo. 
 

II. Termin i program 
Biegi odbędą się w dniu 29 czerwca 2019 roku w Barczewie. 
Program:  
13:30 biegi dla dzieci  
14:30 bieg na szpilkach 
15:00 bieg główny na dystansie 5 km  
16:00 dekoracja biegu głównego 
16:30 bieg Feliksa Nowowiejskiego dla mieszkańców Gminy Barczewo w 
przebraniach 
17:00 dekoracja zawodników biegu Feliksa Nowowiejskiego. 
Trasa biegu głównego na dystansie 5 km nie posiada atestu. 
Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na profilu społecznościowym 
https://www.facebook.com/BarczewoBiega/ oraz na 
www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-barczewo 
Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr. 
 

III. Limit czasu i uczestników 
Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut, liczony od strzału 
startera. 
Limit uczestników przewidziany na 300 osób. 
Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu 
zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy 
pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na 
własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu 
drogowego i Kodeksu Cywilnego. 
 

IV. Uczestnictwo 
Prawo startu w biegu mają osoby, które najpóźniej do 29 lipca 2019r. 
ukończą 18 lat. 
W biegu na 5 km mogą również startować zawodniczki i zawodnicy, którzy 

ukończyli 16 lat (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych 

opiekunów).  

Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w 

Biurze Zawodów.  

W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające 
m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki. 
Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe 
przymocowane do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). 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. Uczestnicy są 
również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru 
czasu (zgodnie z instrukcją). 
Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, oraz niniejszy regulamin. 
Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie. 
 

https://www.facebook.com/BarczewoBiega/
http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-barczewo


V. Zgłoszenia 
Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie internetowej: www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-
barczewo 
Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące 
warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana 
zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. 
Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 23.06.2019r. Zapisanie się do 
biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów z 
zastrzeżeniem, że łączna pula numerów startowych dla osób rejestrujących 
się po 23.06.2019r. oraz dostępnych w Biurze Zawodów wynosi 300. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia 
zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników.  

VI. Opłaty 
Każdy uczestnik VI Bieg „Barczewo Biega” ponosi koszty opłaty startowej 
(wpisowego). Stawki opłaty startowej wynoszą: 

 pakiet  

Do 31 maja 2019r. 30 zł 

Od 1-23 czerwiec 2019r. 40 zł 

W dniu zawodów 50 zł 

 Opłaty startowej można dokonać  online (z profilu rejestracyjnego) za 
pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl. 
Dane do przelewu : Barczewskie Stowarzyszenie Barczewo Biega, Plac 

Osiedle Zielone Wzgórze 2/31 11-010 Barczewo, NIP 7393886730 

Tytuł wpłaty: Opłata startowa– imię, nazwisko. 

Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu banku. 
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
Osoby, które chcą otrzymać rachunek za wniesioną opłatę startową 
powinny powiadomić organizatora mailowo. Uczestnik wyraża zgodę na 
przesyłanie/udostępnianie rachunków bez podpisu odbiorcy, w formie 
elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i 
przesyłania rachunków w formie papierowej. 

VII. Depozyty, wyżywienie  
Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, 
umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. 
Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W 
przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest 
zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 
Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów 
wartościowych oraz dokumentów. 

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pakiet regeneracyjny na mecie (woda 
i posiłek). 
 
 
 
 

http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-barczewo
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VIII. Klasyfikacje i wyniki 
Podczas VI Bieg „Barczewo Biega” prowadzone będą następujące 
klasyfikacje i wyniki: 
Open Mężczyzn na podstawie czasu brutto.  
Open Kobiet na podstawie czasu brutto  
Najlepsza Barczewianka na podstawie czasu brutto  
Najlepszy Barczewianin na podstawie czasu brutto 
Kategoria SW (Służby Więzienne) na podstawie czasu brutto 
Kategoria SW (Służby Więzienne) Mężczyzn: 
I miejsce na podstawie czasu brutto. 
II miejsce na podstawie czasu brutto. 
III miejsce  na podstawie czasu brutto. 
 
Kategoria SW (Służby Więzienne) Kobiet: 
I miejsce na podstawie czasu brutto. 
II miejsce na podstawie czasu brutto. 
III miejsce  na podstawie czasu brutto. 
 
Kategorie Wiekowe Mężczyźni:  
M20 mężczyźni 18 - 29 lat na podstawie czasu brutto  
M30 mężczyźni 30 - 39 lat na podstawie czasu brutto  
M40 mężczyźni 40 - 49 lat na podstawie czasu brutto 
M50 mężczyźni 50 - 59 lat na podstawie czasu brutto  
M60 mężczyźni 60 - 69 lat na podstawie czasu brutto  
M70+ mężczyźni 70 i powyżej na podstawie czasu brutto 
 
 
Kategorie Wiekowe Kobiety:  
K20 kobiety 18 - 29 lat na podstawie czasu brutto  
K30 kobiety 30 - 39 lat na podstawie czasu brutto  
K40 kobiety 40 - 49 lat na podstawie czasu brutto  
K50 kobiety 50 - 59 lat na podstawie czasu brutto  
K60+ kobiety 60 i powyżej na podstawie czasu brutto  
 
O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok 
urodzenia. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. 
 
Organizator przyjął stosowaną zasadę zakładającą, że klasyfikacje 
i nagrody z kategorii Open oraz Kategorii Wiekowych, nie dublują się 
między sobą.  
Natomiast kategorie specjalne takie jak : Najlepszy Barczewianin, 
Najlepsza Barczewianka, Służby Więzienne, mogą się dublować. 
 
Klasyfikacja Najlepszy Barczewianin/ Barczewianka (specjalna) 
 O przynależności zawodnika do tej kategorii jest posługiwanie się ważnym 
dowodem osobistym wydanym przez Burmistrza Miasta Barczewo.  
Po weryfikacji w biurze zawodów Organizator ostatecznie potwierdza 
przynależność do tej kategorii w systemie. 
 
Klasyfikacja Służby Więzienne (specjalna) 
 O przynależności zawodnika do tej kategorii jest posługiwanie się ważną 
legitymacją służbową. Po weryfikacji w biurze zawodów Organizator 
ostatecznie potwierdza przynależność do tej kategorii w systemie. 
 
 



IX. Nagrody 
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą VI Bieg „Barczewo Biega” otrzymują 
na mecie pamiątkowe medale. 
Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz 
zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe 
puchary. 
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród 
pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i 
klasyfikacjach. 
 

 
 
 
Regulamin „Bieg na szpilkach”  
 

1. Organizator 
2. Organizatorem „Biegu na szpilkach” jest : 

a. Barczewskie Stowarzyszenie Biegowe „Barczewo biega”,  
b. Urząd Miasta i Gminy Barczewo 

3. Kontakt z organizatorem jest możliwy mailowo: barczewobiega@gmail.com 
. 

4. Termin i miejsce 
a. Bieg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 roku w Barczewie. 
b. od godziny 14:30. 
c. Długość trasy 200 metrów 

 
5. Limit uczestników 

a. Limit 50 kobiet 
 

6. Uczestnictwo 
a. Prawo startu w biegu mają osoby, które najpóźniej do 29 czerwca 

2019r. ukończą 18 lat. 
b. W biegu mogą również startować zawodniczki, które ukończyły 16 lat 

(zawodniczki niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnych 

opiekunów).  

c. Wszystkie uczestniczki startujące w biegu muszą zostać 

zweryfikowane w Biurze Zawodów.  

d. Wymagany podczas startu obuwie na obcasie. Obcas minimum 7 

cm. 

e. W Biurze Zawodów zawodniczki otrzymują pakiety startowe, 
zawierające m.in.: numer startowy, agrafki. 

f. Podczas biegu wszystkie zawodniczki muszą mieć numery startowe 
przymocowane do przedniej części koszulki  

g. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie. 

 

mailto:barczewobiega@gmail.com


 
7. Zgłoszenia 

a. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie 
internetowej: www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-barczewo 

b. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostanie wypełniony 
formularz zgłoszeniowy.  

c. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 23.06.2019r. Zapisanie 
się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów z 
zastrzeżeniem że łączna pula numerów startowych rejestrujących się 
po 23.06.2019r. oraz dostępnych w Biurze Zawodów wynosi 50. 

d. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia 
zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników.  

 

8. Opłaty 
a. Każda uczestniczka „Biegu na szpilkach”, ponosi koszty opłaty 

startowej (wpisowego) w kwocie 10 zł. 
b. Opłaty startowej można dokonać  online (z profilu rejestracyjnego) za 

pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl. 
c. Dane do przelewu : Barczewskie Stowarzyszenie Barczewo Biega, 

Osiedle Zielone Wzgórze 2/31 11-010 Barczewo, NIP 7393886730 
Tytuł wpłaty: Opłata startowa– imię, nazwisko. 

d. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu 
banku. 

e. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
f. Osoby, które chcą otrzymać rachunek za wniesioną opłatę startową 

powinny powiadomić organizatora mailowo.  
g. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie rachunków 

bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza 
prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania rachunków w 
formie papierowej. 
 

9.   Klasyfikacje i wyniki 
a. Podczas „Biegu na szpilkach”  nie będzie dodatkowych 

klasyfikacji. 
 

 
10.   Nagrody 

a. Wszystkie zawodniczki, które ukończą „Biegu na szpilkach” 
otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 

b. Zdobywcy miejsc I -III nagrody rzeczowe. 

 

 

 

http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-barczewo
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Regulamin „III Bieg Juniora” 
Organizator 

1. Organizatorem „III Bieg Juniora” jest : 
a. Barczewskie Stowarzyszenie Biegowe „Barczewo biega”,  
b. Urząd Miasta i Gminy Barczewo 

2. Kontakt z organizatorem jest możliwy mailowo: barczewobiega@gmail.com 
. 

3. Termin i miejsce 
a. Bieg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 roku w Barczewie. 
b. Starty biegów dzieci od godziny 13:30. 
c. Długość trasy zależna od wieku dziecka. 

 
4. Limit uczestników 

a. Limit uczestników na 4 dystansach to 150 osób.  
 

5. Uczestnictwo 
a. Prawo startu w biegach mają wszystkie dzieci, które posiadają 

pisemną zgodę prawnego opiekuna.  
b. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani 

w Biurze Zawodów.  

c. W Biurze Zawodów dzieci otrzymują pakiety startowe, zawierające 

m.in.: numer startowy, agrafki. 

d. Podczas biegu wszystkie dzieci muszą mieć numery startowe 

przymocowane do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki lub 

w ręku opiekuna(dotyczy dzieci jeszcze nie biegające o własnych 

siłach)).  

e. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie. 

 

6. Zgłoszenia 
a. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie 
internetowej: www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-barczewo 

b. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostanie wypełniony 
formularz zgłoszeniowy.  

c. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 27.06.2019r. Zapisanie 
się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów z 
zastrzeżeniem że łączna pula numerów startowych dla dzieci 
rejestrujących się po 27.06.2019r. oraz dostępnych w Biurze 
Zawodów wynosi 150. 

d. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia 
zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników.  

 

 

mailto:barczewobiega@gmail.com
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7. Opłaty  
a. Każdy uczestnik III biegu Juniora, ponosi koszty opłaty startowej 

(wpisowego) w kwocie 5 zł. 
b. Opłaty startowej można dokonać  online (z profilu rejestracyjnego) za 

pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl. 
c. Dane do przelewu : Barczewskie Stowarzyszenie Barczewo Biega, 

Osiedle Zielone Wzgórze 2/31 11-010 Barczewo, NIP 7393886730 
d. Tytuł wpłaty: Opłata startowa– imię, nazwisko. 
e. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu 

banku. 
f. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
g. Osoby, które chcą otrzymać rachunek za wniesioną opłatę startową 

powinny powiadomić organizatora mailowo. Uczestnik wyraża zgodę 
na przesyłanie/udostępnianie rachunków bez podpisu odbiorcy, w 
formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do 
wystawiania i przesyłania rachunków w formie papierowej. 
 

8. Klasyfikacje i wyniki 
a. Podczas III Bieg Juniora prowadzone będą następujące 

klasyfikacje: 
b. Klasyfikacje dziewcząt/chłopców 
c. Klasyfikacje wiekowe: 

D  0-3   Dystans 100 metrów 
D  4-6   Dystans 200 metrów. 
D  7-10 Dystans 300 metrów. 
D  11-13Dystans 400 metrów 

 
 

9.      Nagrody 
a. Wszystkie dzieci, które ukończą III Bieg Juniora otrzymają na mecie 

pamiątkowe medale. 
b. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacjach dziewczynek i chłopców 

otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

10. Ochrona danych osobowych – 
 Administratorem danych osobowych jest Organizator.  
- Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. - Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich 
przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich 
przetwarzanie uniemożliwia udział w VI Bieg „Barczewo Biega” „Bieg na 
szpilkach”, „III Bieg Juniora” . Przez przekazanie do organizatora, 
prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 
uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych 
na karcie zgłoszeniowej zgodnie z warunkami określonymi w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (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) przez Organizatora w 
zakresie:  

http://www.przelewy24.pl/


a) świadczenia usług drogą elektroniczną - przyjęcia zgłoszenia do biegu 
po przez stronę www.maratonczykpomiarczasu.pl  
b) przygotowania pakietu startowego, opracowania wyników, wydania 
nagród itp. c) publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników,  
d) dostarczania usług płatniczych,  
e) przesyłania informacji organizacyjnych o biegu,  
f) obsługi zgłoszeń i korespondencji,  
g) w celach podatkowych i rachunkowych,  
h) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
Organizatora, - Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację 
wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości,  
w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć, uzyskany podczas 
zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub 
rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji. –  
 
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotą w celach 
marketingowych. 

11. Postanowienia końcowe 

Przebywanie na trasie VI Bieg „Barczewo Biega” „Bieg na szpilkach”, 
„III Bieg Juniora”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. Niedozwolone jest również bieganie z psem. Na trasie mogą 
znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, 

samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora. 

W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń 
wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby 
porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora. 

Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o 
znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża 
zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych 
zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne 
miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu 
organizatora. 

Uczestnik oświadcza, 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. Podpisanie oświadczenia o 
znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i 
charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i 
wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące 
kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/


Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy 
regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku 
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela 
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich 
polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej 
formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do 

promocji i organizacji imprez BSB Barczewo Biega.  

VI Bieg „Barczewo Biega” „Bieg na szpilkach”, „III Bieg Juniora”  
w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i 
publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w 
prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i 
radiowych. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania 
bez podania powodów. 
Organizator nie zapewnia pełnego pakietu dla zawodników zapisujących 
się w dniu biegu. 
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje 
wyłącznie organizatorowi VI Bieg „Barczewo Biega” „Bieg na 
szpilkach”, „III Bieg Juniora”. 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. 

Wszelkie protesty powinny być zgłaszane bezpośrednio do organizatora. 
Decyzje Organizatora biegu są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane 
bezpośrednio po biegu.  

 

 

 

Kontakt z organizatorem jest możliwy mailowo: barczewobiega@gmail.com 

Adres Biura Zawodów zostanie podany w późniejszym terminie. 
Godziny pracy Biura Zawodów:  

29 czerwca 2019 – 10:00 – 14:30 
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