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Regulamin wydarzenia „SZYBKA DYSZKA” 

 
 

§1 
Cel wydarzenia 

 
1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania oraz jazdy na rolkach, jako najprostszych form rekreacji, 

zachęcającej do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. 

2. Promocja Gminy Osielsko. 
§ 2 

Patronat wydarzenia 
 
Wójt Gminy Osielsko 

§ 3 
Organizator 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Dęby Osielsko” 

86-031 Osielsko, Ul Centralna 7 
Osoba do kontaktu: Maciej Babiarz; Tel.: +48 736 872 850; E-mail: maciej@szybkadyszka.pl  
 

§ 4 
Termin i miejsce 

 
1. Data: sobota 17.09.2022 r., godzina 10.00-16.00. 

2. Miejsce: Orlik w Żołędowie, start i meta przy ul. Słonecznej. 

3. Biuro zawodów dla uczestników: 
Od 1.08.2022. do 16.09.2022 r. w godz. 9:00-17:00 pod adresem: 86-031 Osielsko, ul. Centralna 2T 

17.09.2022 r. w godz. 8:00-16:00 na Stadionie w Żołędowie, przy ul. Słonecznej. 

4. Zawody mają charakter biegów ulicznych. 

 
§ 5 

 

Wydarzenie składa się z wyścigu na rolkach na 10 km, biegu na 5 km oraz biegu na 10 km, zwanych dalej biegami 

głównymi oraz z zawodów kategorii dzieci i młodzieży. 

 
§ 6 

Harmonogram wydarzenia 
 

9:00 Przywitanie gości oraz uczestników 

10:00  Start wyścigu na rolkach na dystansie 10 km 

11:00  Start biegu na 5 km im. Wiesława Czapiewskiego 

11:15  Start biegu na 10 km 

12:00  Rozpoczęcie zawodów w kategorii dzieci i młodzieży 
13:15  Zamknięcie trasy 
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14:00  Uroczyste wręczenie nagród 

16:00  Zakończenie imprezy 

 
§ 7 

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizator zastrzega, że w wydarzeniu może wziąć udział ograniczona liczba uczestników, tj. nie więcej 

niż 450 osób. 

2. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność 
za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności organizatora. 

3. Organizator zapewnia w trakcie wydarzenia podstawową opiekę medyczną. 
4. Organizator zobowiązuje się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na czas 

wydarzenia. 

5. Zaleca się, aby uczestnicy zawarli we własnym zakresie polisę ubezpieczeniową od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

6. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, 

filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestników w związku z wydarzeniem 

oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pozyskiwanie tego wizerunku lub głosu w związku z 

jakimkolwiek programem przedstawiającym wydarzenie 'Szybka Dyszka'. Uczestnikowi nie przysługują 
żadne roszczenia z tego tytułu. 

7. Na terenie wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 

8. Na terenie wydarzenia zakazuje się bez zezwolenia organizatora prowadzenia jakiejkolwiek działalności 
handlowej, zarobkowej, promocyjnej, reklamowej lub agitacji politycznej. 

9. Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków mogących 

spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe 

ewentualne uszkodzenia słuchu lub utratę zdrowia. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestników wydarzenia nieprzestrzegających 

porządku, łamiących niniejszy regulamin, niszczących mienie oraz naruszających ogólnie przyjęte normy 
zachowania w miejscach publicznych. 

11. W trakcie wydarzenia uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń pracowników 

organizatora. 

12. Osoby poniżej 18 roku życia podczas wydarzenia powinny przebywać pod opieką osób dorosłych. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie 

wydarzenia. 
 

§ 8 

Warunki uczestnictwa w zawodach kategorii dzieci i młodzieży 

 

1. Zawody dzieci i młodzieży zostały podzielone następująco: 

'Szybkie brzdące' – dzieci w wieku 6-11 lat – dystans 200 m 

'Szybkie urwisy' – dzieci w wieku 11-13 lat – dystans 400 m 
 Szybkie dzieciaki' – dzieci w wieku 13-16 lat – dystans 800 m 

2. Obowiązują zapisy do dnia 16.09.2022 r. poprzez formularz, udostępniony najpóźniej w dniu 1.08.2022 

r. w materiałach marketingowych, na stronie internetowej www.szybkadyszka.pl oraz w mediach 

społecznościowych imprezy. 

3. Organizator udostępnia również możliwość zapisu uczestników w dniu imprezy, tj. 17.09.2022 r. W biurze 

zawodów w godzinach 8:00-9:00. 

4. Organizator w tej kategorii nie pobiera opłat ani nie wydaje pakietów startowych. 

5. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą stopera. 

6. Zawody odbędą się na trawiastej nawierzchni na zamkniętym terenie Stadionu w Żołędowie, przy ul. 

Słonecznej. 

7. Z każdej kategorii dzieci i młodzieży zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca. 

 

 
§ 9 

Warunki uczestnictwa w biegach głównych 
 

1. W biegach głównych mogą brać udział tylko osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat. Młodzież, po 

ukończeniu 16 lat może wziąć udział w biegach głównych  wyłącznie  za zgodą pisemną rodzica lub 
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opiekuna prawnego. 

2. Obowiązują zapisy do dnia 14.09.2022 r. poprzez formularz, udostępniony najpóźniej w dniu 1.08.2022 

r. w materiałach marketingowych, na stronie internetowej www.szybkadyszka.pl oraz w mediach 

społecznościowych imprezy. 

3. Organizator udostępnia również możliwość zapisu uczestników w dniu imprezy, tj. 17.09.2022 r. W biurze 
zawodów w godzinach 8:00-9:00. 

4. O kolejności zgłoszeń decyduje termin wpływu opłaty za pakiet startowy. 

5. Zgłoszenie startowe nieopłacone w ciągu 3 dni roboczych zostanie anulowane. 

6. Opłaty startowej należy dokonać na rachunek bankowy o nr: 08 8142 1033 0002 8961 2000 0001 

należący do Uczniowskiego Klubu Sportowego “Dęby Osielsko”. W tytule przelewu należy podać nazwę 
biegu, imię i nazwisko uczestnika oraz rok urodzenia. 

7. Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach: 
 

DATA PAKIET PODSTAWOWY PAKIET ROZSZERZONY 

(z koszulką) 

Zgłoszenia do 1-15 sierpnia 2022 r. 30 zł 60 zł 

Zgłoszenia do 16 - 31 sierpnia 2022 r.  50 zł 80 zł 

Zgłoszenia od 01 do 14 września 2022 r. 60 zł 90 zł 

Dzień Zapisów 17.09.2022 r.  

(płatność tylko gotówką) 
75 zł 105 zł 

 
 
 

8. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne imprezy organizowane przez 

Organizatora w kolejnych latach. 

9. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz 

kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą zapisywane przez Organizatora. Celem 

zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej 

będą szyfrowane. 

10. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą 
posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. 

11. Potwierdzenie zgłoszeń i odbiór pakietów startowych odbędzie się w biurze zawodów w dniach 15-

16.09/2022 w godzinach 9:00-17:00. Wyjątkiem są osoby zapisujące się 17.09.2022. Osoby te 

dokonają tych czynności w trakcie zapisów. 

12. Trasa biegów głównych zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 15.08.2022 r. 

13. Trasa zawodów zostanie zamknięta dla ruchu kołowego do godz. 14:00. 

14. Udział biorą jedynie biegacze i zawodnicy startujący na rolkach. Organizator ze względów bezpieczeństwa 

nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wrotkach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach 

mechanicznych. Ze względu na charakter Szybkiej Dyszki zabrania się startu osób z kijami (trekingowymi 

i Nordic Walking). 

15. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym i chipem przypisanym do innego 

biegacza. 

16. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy. Numer startowy musi być 
przymocowany z przodu na piersiach do koszulki/topu, za pomocą agrafek lub z przodu do specjalnego 

paska założonego na biodra. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru 

startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczanie numeru startowego na plecach. 

17. Wszyscy zawodnicy startujący na rolkach muszą mieć przypięty chip. Chip musi być przytwierdzony do 

dowolnej stopy zawodnika (sznurowadło, rzepy rolek). Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi 

dyskwalifikacją. 
18. Zawodnicy startujący na rolkach zobowiązani są posiadać na głowie kask. 

19. Klasyfikacja odbędzie się na podstawie czasów rzeczywistych. 

20. Pomiar czasu biegów głównych odbędzie się za pomocą chipów w numerze startowym przyczepionym na 

wysokości klatki piersiowej do koszulki każdego uczestnika. Chipy  nie podlegają zwrotowi na mecie. 

21. Pomiar czasu zawodników na rolkach odbędzie się za pomocą chipów przyczepionych do sznurowadła 

buta każdego uczestnika. Chipy podlegają zwrotowi na mecie. 

http://www.szybkadyszka.pl/
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22. W wynikach końcowych biegu, każdy uczestnik otrzyma informację o swoim uzyskanym czasie. 

23. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową. 
24. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny. 

25. Uczestnicy pozostający na trasie biegu po upływie określonego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i 

własną odpowiedzialność (ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa Kodeks Cywilny). 

26. Na trasie biegu znajdować się będzie min. 1 punkt nawadniający 
27. Po ukończeniu biegu, za linią mety zawodnicy otrzymają w strefie Finishera – ciepły posiłek oraz 

napoje. 

28.  W każdym biegu głównym zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca z podziałem na kategorie kobiet i  

mężczyzn. 

29. W biegach głównych odbędzie się specjalna klasyfikacja służb mundurowych. 

 
§ 10 

Postanowienia związane z bezpieczeństwem sanitarnym 

 

1. Wydarzenie odbywa się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego, aktualnymi w dniu 17.09.2022 r. 

2. Udział w wydarzeniu mogą brać osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi 

wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

3. W przypadku zaostrzenia wytycznych dotyczących organizacji wydarzeń w związku ze zwiększoną ilością 
zakażeń wirusem SARS-CoV-2 organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do 

ustalenia zmiany programu wydarzenia oraz wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród. 

2. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator. 

3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania. 

4. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Szybkiej Dyszki, 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 (OJ L 119, 4.5.2016, 

p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących 

przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów są Uczniowski Klub Sportowy „Dęby Osielsko”, 

Centrum Rezultatów i British School Osielsko. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator 

może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Szybkiej Dyszki także we współpracy z innymi 

podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów. 

7. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym 

również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. 

8. Uczestnik 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. 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się 

zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe 

lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w 

szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 
elektryczną. 

10. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w 'Szybkiej Dyszce' oraz 
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protesty dotyczące wyników zawodów można składać e-mailem na adres Organizatora 

maciej@szybkadyszka.pl lub pisemnie listem poleconym, na adres: Maciej Babiarz 86-031 Osielsko, ul. 
Centralna 2T. 

mailto:maciej@szybkadyszka.pl

