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REGULAMIN 
I Biegu Parafii Wielogłowy z Radiem RDN Nowy Sącz 

dnia 28.06.2015r. 
 

I. Organizator: 
Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach 
33-311 Wielogłowy 4 
Adres e - mail: wieloglowy@diecezja.tarnow.pl 
tel. (+48) 18-44-32-182 
Osoba odpowiedzialna: ks. Kamil Kopyt, Tadeusz Jurczak, Irmina Długopolska,  
 
II. Cel: 
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
Bieg charytatywny dla Piotrusia Bajdela, chłopca z przepukliną oponowo-rdzeniową.. 
 
III. Termin i miejsce: 
Bieg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2015 r. na terenie gmin Chełmiec i parafii Wielogłowy, w 
miejscowości Zbyszyce/Ubiad. 
 
IV. Trasa Biegu: 
Bieg Górski  w stylu Anglosaskim 
Start: Zbyszyce – o godz. 15.00 
Meta: Stadion sportowy -  Stadion sportowy na UBIADZIE 
Długość trasy: 4,2195 km 
Przewyższenia: 143 m 
Opis : Malownicza trasa leśno - górska, przez szczyt góry Dąbrowskiej z widokiem na jezioro Rożnowskie i 
Nowy Sącz,  
50% trasy to droga leśna, a 50% to droga asfaltowa.  
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych lub burz 
Organizator może przesunąć godzinę startu lub zmienić przebieg trasy. 
 
V. Limit Czasu: 
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,30 godziny od startu. 
Zawodnicy, którzy dotrą do mety po upływie limitu nie zostaną sklasyfikowani. 
Zejście z trasy należy bezwzględnie zgłosić sędziemu lub telefonicznie do Organizatora. 
 
VI. Punkty z napojami i punkty kontrolne: 
Na trasie Biegu będzie jeden punkt odżywiania  na ok. 2 km trasy, na szczycie Góry Kożuch. 
Na trasie mogą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek 
będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. 
 
VII. Wyposażenie zawodnika: 
Każdy zawodnik na trasie zawodów zobowiązany jest posiadać: 
- trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu, 
- chip zamontowany na nodze, zgodnie z zaleceniami organizatora, 
- odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych. 
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VIII. Uczestnictwo i zgłoszenia: 
W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia lub 16 rok życia za pisemnym 
pozwoleniem rodziców lub opiekunów prawnych. 

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. 
Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie 
internetowej: 

 
Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Opłaty należy dokonywać na miejscu przed rozpoczęciem biegu. 
Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią 

Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej. 
Zgłoszenia online zostaną zawieszone 25 czerwca 2015 roku lub po wyczerpaniu limitu 

uczestników. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu startu w godz. 
13.00- 14:30 pod warunkiem dostępności miejsc. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji administracyjnych i 
analitycznych. 

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z 
każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, 
głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby 
reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo – 
telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do nieodpłatnego 
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, 
które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz 
mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. 
Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat 
związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji 
na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji 
Biegu i innych wydarzeń organizowanych przez Lidera. 

W biegu obowiązuje limit 100 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru 
startowego decyduje kolejność dokonywania rejestracji. 

Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów – Stadion 
Ubiad gdzie odbiorą numery startowe. Biuro będzie czynne w dniu startu w godzinach:10.00-14.00 

Od Godziny 14.00 – 14,10 – rozgrzewka prowadzona przez Centrum rehabilitacji Imprimis 
Obowiązkowa odprawa i transport zawodników Busem nastąpi o godz. 14.20. 
Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów 
dokumentu tożsamości ze zdjęciem i uiszczenie opłaty startowej w Biurze Zawodów. 
Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby nie jest możliwy. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. 
WAŻNE: Organizator zapewnia transport do miejsca Startu – Zbyszyce (zostanie podstawiony BUS, który 
o godzinie 14.40 ze Stadionu Ubiad -  zawiezie zawodników na start) 
 
IX Klasyfikacje: 
Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacja w przypadku gdy w każdej kategorii będzie 
minimum 5 zawodników. 
klasyfikacja generalna mężczyzn: M20, M30, M40, M50+ 
klasyfikacja generalna kobiet.: K20, K30, K40, K50+ 
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X. Nagrody: 
Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 
Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują nagrody 
rzeczowe. 
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie 
kategoriach i klasyfikacjach oraz do wyodrębnienie dodatkowych klasyfikacji. 
 
XI. Opłaty: 
Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej. 
Opłata wpisowa wynosi 10zł. 
Limit numerów startowych wynosi 100 – o kolejności nadawania numerów startowych decyduje data 
rejestracji. 
 
 
 
XII. Postanowienia końcowe: 
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części stroju 
sportowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, 
zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają 
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. 
Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani. 
Organizator nie przyjmuje żadnych protestów dotyczących wyników. 

Uwaga: Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pozostawione przedmioty i rzeczy 
osobiste. Osoby pozostawiające u kogokolwiek w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty 
robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

Organizator informuje, iż 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. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych 
zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

Decyzje lekarzy 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 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). Prawidłowo wypełniony Formularz  Rejestracyjny oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił 
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się 
podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze 
własnoręcznie oświadczenie. 

Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu. 
Zawodnik na mecie bez numeru startowego, nie będzie sklasyfikowany. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. O wszelkich zmianach w 
Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu. www.pifsport.pl, 
www.wieloglowy.net 

http://www.pifsport.pl/
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W sprawach nieujętych w Regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator. 
 
Wypełniając formularz rejestracyjny deklarujemy podpisanie następującego oświadczenia podczas odbioru 
numeru startowego. 
 Oświadczam, że: 
- Zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na 
własną odpowiedzialność. 
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora zawodów. 
- Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi 
danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach 
marketingowych Organizatora i sponsorów. 
- Podane dane są prawdziwe i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej 
za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
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XIII. ANEKS  

 W rama I biegu odbędą się zawody Nordic Waking. Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach 
OPEN kobiet i mężczyzn . Zgłoszenia zawodników odbędą się w Biurze Zawodów 10.00 – 14.00  lub 
na stronie www.pifsport.pl, www.wieloglowy.net, o kolejności nadawania numerów startowych 
decyduje data rejestracji. 

 Opłata wpisowa wynosi 10zł.   

 Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,30 godziny od startu. 

 Zawodnicy, którzy dotrą do mety po upływie limitu nie zostaną sklasyfikowani. 

 Zejście z trasy należy bezwzględnie zgłosić sędziemu lub telefonicznie do Organizatora. 

 Zawodnik zobowiązany jest posiadać własne kije do Nordic Walking.  

http://www.pifsport.pl/
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Oświadczenie zawodnika I Biegu Parafii Wielogłowy z Radiem RDN Nowy Sącz dnia 28.06.2015r. 
 
Oświadczam, że: 
• Zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i 
startuję na własną odpowiedzialność. 
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora zawodów. 
• Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z 
moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach 
marketingowych związanych z biegiem przez Organizatora i sponsorów. 
• Podane dane są prawdziwe i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności 
karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
Organizator Parafia Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach, oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a 
także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. 
Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące 
naruszeniami dóbr lub praw innych osób. 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. 
 
Miejscowość...................... data ......................., czytelny podpis ........................ 
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Oświadczenie rodzica zawodnika biorącego udział w I Biegu Parafii Wielogłowy z Radiem RDN Nowy Sącz 
dnia 28.06.2015r. 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej - 
.......................................................................................................ur............................................ w imprezie 
biegowej (I Biegu Parafii Wielogłowy z Radiem RDN Nowy Sącz dnia 28.06.2015r.). Oświadczam, że stan 
zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. Jednocześnie oświadczam, że 
zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z 
prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka przez Organizatora na 
potrzeby zawodów. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moim dzieckiem, a 
także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w 
celach marketingowych związanych z biegiem przez Organizatora i sponsorów. Organizator Parafia 
Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach, oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 
z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty 
osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na 
własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub 
zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. 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.  
Miejscowość...................... data ......................., czytelny podpis ...................................... 


