
 

I KĘTRZYŃSKI BIEG im. św. MARCINA 

REGULAMIN BIEGU  

NIEDZIELA – 30 CZERWCA 2019 

 

I. ORGANIZATORZY 

1. Urząd Miasta Kętrzyn 

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie ul. Kazimierza Wielkiego 12a 

 

II. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności 

ruchowej. 

2. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej. 

3. Promocja biegania wśród mieszkańców Kętrzyna i regionu. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Biegi na dystansie 200 m, 400 m, 500 m, 800 m, 1000 m, sztafeta 4 x 1200 m – zwane 

w dalszej części Regulaminu jako – „Biegi” odbędą się w dniu 30.06.2019 roku w 

Kętrzynie. 

2. Miejsce Startu i Mety – okolice Jeziorka Górnego w Kętrzynie na wysokości pomostu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegów, przy czym 

Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej 

informacji na stronie internetowej Organizatora. Dokonanie zmian w powyższym 

zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych 

zobowiązań w stosunku do Uczestnika.. 

4. Trasy biegu przebiegają alejkami i ścieżkami rowerowymi z kostki polbruk. 

5. Zawodnicy na starcie do biegów ustawiają się w strefie startowej wg dowolnej 

kolejności. 

6. Bezpośrednio na trasie Biegów przebywać mogą jedynie zawodnicy Biegów oraz 

obsługa Biegów. 

7. Pomiar czasu elektroniczny ( z wyłączeniem Biegu Dzieci do lat 6) i wykonany będzie 

przy wykorzystaniu chipu zwrotnego montowanego do obuwia. 

 

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA, MEDYCZNE I KONTROLNE 

1. Punkty zaopatrzone w wodę będą zlokalizowane na starcie/mecie. 



2. Punkty medyczne będą znajdowały się na starcie/mecie i będą obsługiwane przez 

ratowników medycznych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 

paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielania pierwszej 

pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu 

Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

4. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu 

podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

 

V. UCZESTNICTWO 

1. Warunkiem udziału w każdym z poszczególnych Biegów jest zarejestrowanie się i 

akceptacja Regulaminu oraz weryfikacja uczestnika o odbiór pakietu startowego w 

Biurze Zawodów w dniu imprezy pomiędzy godz. 15.00 – 16.30. 

2. Impreza ma charakter otwarty. Warunkiem dopuszczenia do startu osób, które do dnia 

29.06.2019 roku ukończyły 18 lat jest złożenie pisemnego oświadczenia o udziale w 

biegu na własną odpowiedzialność oraz braku przeciwwskazań medycznych. 

Natomiast osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w biegu pod opieką 

osoby pełnoletniej. Warunkiem udziału jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego 

opiekuna, który musi być obecny w dniu startu w Biurze Zawodów celem podpisania 

stosownego oświadczenia. 

3. Warunkiem udziału w każdym z poszczególnych Biegów jest akceptacja Regulaminu. 

Uczestnik akceptując treść Regulaminu wyraża zgodę na: 

a) przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację regulacji oraz 

zobowiązanie się do ich przestrzegania, 

b) 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, 

możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). 

Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego 

oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego 

się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko, startując w 

Biegu wyłącznie na własna odpowiedzialność. 

c) przetwarzanie danych osobowych, w tym zamieszczenie tych danych w przekazach 

telewizyjnych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez 

Organizatorów na adres mailowy zawodników informacji dotyczących Biegu. 

4. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie 

dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem. 

5. Pakiety startowe wydawane będą w dniu 30.06.2019 roku w Biurze Zawodów w 

godzinach 15.00 - 16.30. 

6.  Organizator ma prawo usunąć z terenu biegu osoby, które w jakikolwiek sposób 

zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z 

regulaminem. 

  



 

VI. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 23:59 w czwartek 27.06.2019 roku poprzez 

formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.superczas.pl lub 

bezpośrednio w dniu zawodów w Biurze Zawodów (w przypadku wolnych 

numerów startowych). 

2. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu poprzez 

stronę internetową i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy. W 

skład pakietu startowego wchodzą: numer startowy, obsługa informatyczna 

mierzenia czasu biegu, bufet na mecie, pamiątkowy medal na mecie, po podaniu w 

zgłoszeniu prawidłowego numeru telefonu uczestnik otrzyma uzyskany wynik za 

pośrednictwem SMS.  

3. Opłata startowa jest równa: 

a) 10,00 złotych opłacona do 27.06.2019r. 

b) 15,00 złotych płatna w dniu imprezy w Biurze Zawodów (w przypadku 

wolnych numerów startowych) 

4. Numer konta:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie 13 1240 5774 

1111 0000 5724 7058 Tytuł przelewu „I Kętrzyński Bieg im. św. 

Marcina…………….” W miejsce kropek należy wpisać imię i nazwisko. 

5. W dniu 30.06.2019 roku zgłoszenia będą przyjmowane tylko w Biurze Zawodów w 

godz. 15.00 – 16.30. Biuro Zawodów będzie znajdowało się w strefie Startu/Mety. 

Po godz. 16.30 Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń od uczestników Biegu. 

6. Osobą odpowiedzialną za kontakt jest Krzysztof  Krupienik menadżer sportu 

MOSiR tel. 600 938 489, e-mail: biuro@mosir-ketrzyn.pl  

7. Poprzez zgłoszenie się/zarejestrowanie się/ dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, 

że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz 

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

8. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem 

weryfikacji danych osobowych. 

  

http://www.superczas.pl/
mailto:biuro@mosir-ketrzyn.pl


VII. KLASYFIKACJE 

Godzina 

startu: 

Nazwa 

Biegu: 
Dystans: 

Wiek 

Uczestników: 
Nagradzani: 

Limit 

Uczestników: 

17:10 
Bieg Dzieci 

do lat 6 
200 m 2013 i młodsi 

Open K i M 

(trzy miejsca) 
25 

17:20 

Bieg 

Młodziaków 

7-8 lat 

400 m 2011-2012 
Open K i M 

(trzy miejsca) 
25 

17:30 

Bieg 

Młodziaków 

9-10 lat 

500 m 2009-2010 
Open K i M 

(trzy miejsca) 
25 

17:40 

Bieg 

Starszaków 

11-12 lat 

800 m 2007-2008 
Open K i M 

(trzy miejsca) 
25 

17:55 

Bieg 

Starszaków 

13-14 lat 

1000 m 2005-2006 
Open K i M 

(trzy miejsca) 
25 

18:10 

Bieg 

Starszaków 

15-16 lat 

1200 m 2003-2004 
Open K i M 

(trzy miejsca) 
25 

18:30 

Bieg 

Sztafetowy 

MIX* 

4 x 1200 m 2003 i starsi 
Sztafety MIX 

(trzy miejsca) 

100 (25 

Sztafet) 

 

* Uwaga - do Biegu Sztafetowego MIX zapraszamy czteroosobowe drużyny składające 

się z 4 osób w tym minimum 1 Kobiety. Każdy Uczestnik rejestruje się oddzielnie 

podając identyczną nazwę Drużyny. 

Pomiar czasu: 

Bieg Dzieci do lat 6 – bez pomiaru czasu. 

Biegi Młodziaków i Starszaków – elektroniczny pomiar czasu (chipy). 

Bieg Sztafetowy MIX – elektroniczny pomiar czasu (pałeczki sztafetowe). 

Nagrody (początek wręczania nagród o godzinie 19:00): 

 każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal 

 pamiątkowe puchary oraz nagrody dla pierwszych trójek K i M w Biegach 

Młodziaków, Starszaków oraz w Biegu Sztafetowym MIX 

 Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie wezmą udział 

w losowaniu  nagród rzeczowych (obecność w trakcie losowania obowiązkowa). 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego 

zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej 

polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika. 



2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego (zamontowany z przodu 

na wysokości klatki piersiowej) jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru 

startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. 

3. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację 

zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na 

osoby trzecie. 

4. Protesty rozstrzyga Organizator – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą 

rozpatrywane po biegu, po tym terminie wyniki Biegu stają się oficjalnymi. 

5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z 

przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie 

numeru startowego w części lub w całości. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zawodników zaginione w trakcie trwania Biegu. 

7. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy 

prawa, zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody 

wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest z 

obowiązku naprawienia takich szkód. 

8. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie 

uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku 

nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu lub 

przedstawicieli Organizatora podczas Biegu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Biegu z przyczyn 

niezależnych od niego i niemożliwych do przewidzenia. 

10. Wyniki będą publikowane na stronie internetowej imprezy: www.superczas.pl 

www.mosir.ketrzyn.pl , www.ketrzynskiebiegi.pl , oraz przekazane do mediów. 

11. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

12. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badan lekarskich 

mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu. 

13. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

14. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Kętrzynie ulica Kazimierza Wielkiego 12a, 11 – 400 Kętrzyn. 

b. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych kontakt: biuro@bezowijania.com Monika 

Zygmunt – Jakuć. 

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezach 

sportowych organizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 

uczestniczące w realizacji imprez. 

http://www.superczas.pl/
http://www.mosir.ketrzyn.pl/
http://www.ketrzynskiebiegi.pl/
mailto:biuro@bezowijania.com


e. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

f. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

g. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową uczestnictwa w imprezie. 

 

Organizatorzy: MOSiR Kętrzyn 

 

 


