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REGULAMIN    

BIEGU SYLWESTROWEGO Z HONDĄ  

NA DYSTANSIE 5 i 10 KM  

PNIEWY -  29 GRUDNIA 2019R. 
 

1. Celem biegu jest popularyzacja aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych    

 

2. Sylwestrowy Bieg z Hondą, zwany dalej biegiem, organizowany jest przez 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach oraz Stowarzyszenie Biegowo-Sportowe  

Aktywnie w Pniewach.  

 

3. Bieg odbędzie się w dniu 29.12.2019r. o godz. 11.00. Start i meta zlokalizowana 

będzie na terenie Firmy Honda Logistic w Pniewach, ul. Poznańska. 

 

4. Bieg zaliczany jest do klasyfikacji Grand Prix Pniewy w sezonie 2019/2020. 

 

5. Zapisy możliwe są za pośrednictwem formularza elektronicznego, udostępnionego 

przez Organizatora (do wyczerpania limitów) oraz do 10.30 w dniu biegu ( w takim 

przypadku Organizator nie zapewnia pakietu startowego-medal okolicznościowy, a 

opłata startowa wynosi 40,00.) 

6. Biuro zawodów, sanitariaty i depozyt  będą udostępnione na terenie Firmy Honda 

Logistic. 

 

7. Opłata startowa dla wszystkich dorosłych uczestników biegu na 5 i 10km oraz 

nordic walking wynosi 30 zł. Wpłata przyjmowana będzie tylko za 

pośrednictwem elektronicznego systemu wpłat. Z opłaty startowej zwolnione 

są dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych. 

 

8. Zgłoszenia zawodników wraz z uiszczoną opłatą startową przyjmowane będą 

do 23.12.2019r. Zawodnikom zgłoszonym po terminie, Organizator nie 

zapewnia pakietu startowego. 

 

9. Każdy uczestnik biegu, po dokonanej weryfikacji otrzymuje nr startowy, 

zezwalający na udział w biegu oraz aktywny chip zwrotny (Organizator nie pobiera 

kaucji za chipy, które po biegu należy bezwzględnie zwrócić). 

 

10. Bieg odbędzie się na poniższych dystansach ze startu wspólnego w następujących 

kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia): 

 

9.1. Biegi: 

 

5km i 10km 

• K-18, M-18 - (18-29 lat) 

• K-30, M-30 - (30-39 lat) 

• K-40, M-40 - (40-49 lat) 
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• K-50, M-50 - (50-i starsi) 

• K OPEN, M-OPEN 

• K Mieszkanka/Mieszkaniec Gminy Pniewy 

9.2. Nordic Walking -5km 

• K OPEN 

• M OPEN 

Organizator warunkowo dopuszcza do udziału tylko w biegu na 5.000 m 

osoby, które ukończyły 15 rok życia (udział osób młodszych rozpatrywany 

będzie indywidualnnie). Zawodnicy ci przydzieleni zostaną do kategorii 

K/M-18. Osoby niepełnoletnie muszą-pod rygorem niedopuszczenia do udzia-

łu, w biurze zawodów przed biegiem przedstawić Organizatorowi zgodę rodzi-

ców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.  

11. Trasa biegu:  

5.000 m i 10.000 m 

Start/Meta Teren Firmy Honda Logidtic. Trasa pozbrukowo-szutrowa przebiega 

wokół Firmy Honda Logistic oraz duktami leśnymi. 

12. Klasyfikacja końcowa będzie przeprowadzono oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w 

poszczególnych kategoriach wiekowych. 

W przypadku zgłoszenia się w danej  kategorii mniej niż 5 zawodników, Organiza-

tor zastrzega sobie prawo dołączenia tych zawodników do kategorii młodszej.  

11.1. W biegach na 5 i 10km Organizator wyłoni wśród mężczyzn i kobiet naj-

lepszą trójkę wśród mieszkańców Gminy Pniewy. 

11.2. Nagrody dla zwycięzców w kat. OPEN i w poszczególnych kat. wieko-

wych nie dublują się. 

 

13. Decyzję o rozpoczęciu poszczególnych biegów podejmuje sędzia główny. 

 

14. Sygnałem kończącym bieg będzie przejazd samochodu z napisem „Koniec biegu". 

Zawodnik, który zostanie wyprzedzony przez samochód techniczny z napisem 

"Koniec biegu", staje się zwykłym uczestnikiem ruchu drogowego. 

 

15. Na trasie biegu stać będą 2 karetki, a całą trasę zabezpieczać będą ratownicy 

medyczni. 

 

16. Uczestnicy mogą przebyć dystans biegiem, marszobiegiem. 

 

 

17. Akces / zgłoszenie  do biegu jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i 

akceptacją regulaminu .  

 

18. W biegu mogą brać udział tylko osoby, które nie posiadają przeciwwskazań do 

uprawiania sportu. 
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19. Każdy z uczestników musi posiadać strój sportowy (spodenki, koszulka, buty).  

 

20. Każdy z uczestników zostaje zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania 

się poleceniom służby technicznej i porządkowej.  

 

21. Uczestnik biegu który skróci bieg zostanie zdyskwalifikowany. Decyzję o 

dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny po ewentualnej konsultacji ze służbą 

techniczną. 

 

22. Jeżeli uczestnik zostanie wyprzedzony przez pojazd zamykający bieg, staje się 

zwykłym uczestnikiem ruchu. 

 

23. Organizator zapewnia: medale oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców, 

pamiątkowe medale dla uczestników, którzy ukończyli bieg, napoje na trasie, 

zabezpieczenie medyczne, techniczne i sędziowskie. W poszczególnych 

kategoriach i kat. OPEN nagrody nie są dublowane. Wśród wszystkich 

uczestników, którzy ukończą bieg, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. 

 

24. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie dojazdu na i z biegu  

oraz podczas trwania biegu pozostaje w gestii uczestników. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu. 

 

25. Wymogi bezpieczeństwa w trakcie zawodów: 

 
1) Uczestnicy zawodów zobowiązani są do poruszania się w obrębie wyznaczonych tras. 
2) Sprzęt zawodników, biorących udział w zawodach musi być zgodny z wymaganiami Orga-

nizatora i sprawny, by nie stwarzać zagrożenia dla pozostałych uczestników imprezy. 
3) W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów, zawodnik zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania Organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację 

zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie obowiązkowo w Biurze Zawodów. 

4) Zawodnicy, którzy zrezygnowali z rywalizacji, zobowiązani są poinformować obsługę 

trasy o wszelkich odstępstwach od normy, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo po-

zostałych zawodników. 

5) Widzowie i osoby postronne, nie biorące udziału w zawodach, zobowiązane są bez-

względnego stosowania się do zmienionej organizacji ruchu oraz do dyspozycji kierują-

cych ruchem oraz obsługi trasy. 

6) Osoby wjeżdżające i wyjeżdżające z posesji zobowiązane są do zachowania szczegól-

nej ostrożności i do stosowania się do wskazówek obsługi trasy. 

7) Ruch pieszy przez śluzy (przecięcie się tras zawodników i widzów - pieszych) w miej-

scu startu i mety w Łazienkach Miejskich, odbywać się może tylko i wyłącznie za zgodą i 

pod kierunkiem obsługi trasy, kierującej ruchem. 

8) Ruch pieszy i  kołowy w miejscu zawodów, odbywać się może zgodnie z zasadami 

określonymi w tymczasowej organizacji ruchu. 

9) Wszelkie nieprawidłowości dotyczące  organizacji ruchu zgłaszać należy do dyrektora 

zawodów pod numerem telefonu 667690855. 

 

26. W sprawach spornych decydujący głos ma Organizator. 
 

27. Ochrona danych osobowych: 



4 

 

1. Dane osobowe uczestników BIEGU SYLWESTROWEGO Z HONDĄ  będą przetwarzane w 
celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i 
rozliczenia nagrody. 
2. Dane osobowe uczestników BIEGU SYLWESTROWEGO Z HONDĄ  będą wykorzystywane 
zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO) Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z 
udziałem w BIEGU SYLWESTROWEGO Z HONDĄ  obejmuje także publikację imienia i na-
zwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w 
jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowol-
ne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w BIEGU 
PAPIESKIM. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego 
formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych 
przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przy-
szłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administra-
cyjne i analityczne, zgodnie z RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej 
zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organi-
zatora. 
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w 
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku bę-
dą wykorzystywane zgodnie z RODO. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żad-
nym osobom trzecim. 

 


