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Regulamin imprezy 

Biegowy reSTART 2020 5 km 
Olsztyn, 19.07.2020 (pierwotna data imprezy 27.06.2020) 

 
I. CEL IMPREZY 
 

• Powrót do rywalizacji sportowej w czasach pandemii i w nowym reżimie 
sanitarnym 

• Promocja olsztyńskiego Lasu Miejskiego jako czasu miejsca sprzyjającego 
aktywnej rekreacji 

• Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności 
ruchowej i prozdrowotnej 

• Promocja i umożliwienie współzawodnictwa sportowego 
 
II. ORGANIZATOR IMPREZY 
 
Stowarzyszenie WKR FAN z Olsztyna www.wkrfan.pl właściciel marki Superczas.pl 
- Sportowy Pomiar Czasu www.superczas.pl 
 
Kontakt: Mateusz Kownacki, tel. 694 384 241 mateusz@wkrfan.pl 
 
III. TERMIN, MIEJSCE 
 
Impreza odbędzie się w niedzielę 19 lipca 2020 r. na terenie olsztyńskiego Lasu 
Miejskiego z bazą na Stadionie Leśnym (dojście od Centrum Edukacji i Inicjatyw 
Kulturalnych ul. Parkowa 1). 
 
Harmonogram godzinowy*: 
 
Niedziela 19 lipca 2020 

• od 09:30 Praca Biura Zawodów 

• 10:30 Koniec pracy Biura Zawodów 

• 11:00 Bieg na dystansie 5 km (jedna pętla) dla 150 Uczestników (tylko osoby 
pełnoletnie) 

• +/-11:45 Ostatnia osoba na mecie 

• od 11:50 Dekoracja zwycięzców 

• 12:10 Koniec imprezy 
 

 * szacunkowy czas, może ulec zmianie ze względu na okoliczności specjalne lub trudne warunki pogodowe. 
 

Biuro Zawodów będzie zlokalizowane na terenie Stadionu Leśnego (strona 

południowa). 

Start / Meta będą zlokalizowane na terenie Stadionu Leśnego (strona zachodnia). 

Uczestnictwo: 
1. W biegach mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zarejestrowani do udziału 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej określeni jako 
„Uczestnicy”). 

2. Na trasie biegów przebywać mogą jedynie Uczestnicy, Obsługa imprezy oraz 
pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. 

http://www.wkrfan.pl/
http://www.superczas.pl/
mailto:mateusz@wkrfan.pl
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3. Automatyczny pomiar czasu wykonywany będzie przy wykorzystaniu 
jednorazowego chipa montowanego pod numer startowy Uczestnika. 

 
Więcej informacji na temat zgłoszeń w punkcie IX. 
 
IV. REŻIM SANITARNY ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ 

Przedstawiamy sposób realizacji obowiązujących wytycznych sanitarnych 

zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów oraz 

interpretacją tych wytycznych przez Ministerstwo Sportu, a także konsultacje z 

Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Olsztynie: 

• Limit Uczestników biegu – 150 osób (nie wliczając Obsługi wydarzenia – 25 
osób) 

• Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów podczas 
tego typu imprez Uczestników nie obowiązuje nakaz używania maseczek 

• Obsługa imprezy będzie używać maseczek oraz rękawiczek jednorazowych 
przy ew. kontakcie z Uczestnikiem 

• Aby zapewnić bezpieczny dystans społeczny wygrodzimy taśmą 
sygnalizacyjną teren Startu/Mety biegu na powierzchni 2500 m2 czyli 25 arów 
(2 m pomiędzy Uczestnikami) – wizualizacja terenu imprezy znajduje się na 
załączonej mapie sytuacyjnej (Załącznik nr 1) 

• Na wygrodzony teren imprezy wpuszczani będą tylko Uczestnicy z numerem 
startowym (zapisani przez Internet) 

• Przy wejściach na teren imprezy będą znajdowały się tablice informacyjne o 
obowiązującym reżimie sanitarnym oraz stanowiska do dezynfekcji 
zaopatrzone w odpowiednie środki higieny 

• Będziemy komunikować, że na wygrodzonym terenie imprezy oraz przy trasie 
biegu nie mogą pojawić się kibice 

• Rejestracja i opłata wpisowego tylko przez Internet – w dniu zawodów nie 
prowadzimy zapisów oraz nie obsługujemy płatności gotówkowych 

• Obsługa Biura Zawodów będzie odgrodzona od Uczestników odbierających 
pakiet startowy szybą pleksi 

• Pakiet startowy będzie zawierał numer startowy z jednorazowym chipem do 
pomiaru czasu, worek do depozytu, wodę butelkowaną 

• Zgodnie z tradycją imprez biegowych na mecie wręczane będą pamiątkowe 
medale jednak nie będą zawieszane na szyi lecz przekazywane do ręki w 
papierowych torebkach 

• Podczas imprezy nie będą prezentowane wyniki zmagań na tradycyjnej tablicy 
– będą dostępne na bieżąco w Internecie na stronie www.superczas.pl 

• O bezpieczeństwo Uczestników dbać będzie 2 ratowników w stacjonarnym 
punkcie medycznym oraz 3 mobilne zespoły do reagowania na trasie biegu.  

• Organizator oraz zgłoszeni Uczestnicy będą posiadać wykupione 
ubezpieczenie. Dla organizatora jest to OC, a dla zawodników NW 

• Podczas wydarzenia nie przewidujemy handlu na terenie imprezy oraz 
wydawania pożywienia 

• Miasteczko (dezynfekcja urządzeń) oraz trasa imprezy będą oczyszczone 
bezpośrednio po wydarzeniu 

 
 
 

http://www.superczas.pl/
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VII. TRASA BIEGU 

Podczas imprezy odbędzie się 1 bieg. 

Niedziela 19.07.2020 r. 11:00 

● Biegowy reSTART 2020 5 km dla osób od 18 roku życia 

Długość trasy jest równa 5 km. Nawierzchnia: utwardzone i nieutwardzone 

ścieżki/dukty leśne. Przebieg trasy będzie opublikowany pod adresem 

www.superczas.pl/biegowyrestart5 

Trasa będzie oznakowana strzałkami (+kilometraż) oraz taśmą sygnalizacyjną.  
W newralgicznych punktach rozstawieni będą członkowie Obsługi Technicznej. Na 
trasie biegu nie przewiduje się punktów nawadniania. Woda butelkowana będzie 
dystrybuowana na mecie. 
 
VIII. LIMIT CZASU 
 
45 minut ale poczekamy na wszystkich :) 
 
IX. ZGŁOSZENIA 
 
Zapisy elektroniczne pod adresem www.superczas.pl/biegowyrestart5 
w niedzielę 12 lipca 2020 r. do końca dnia (23:59) lub do momentu wyczerpania 
limitów ilości Uczestników równego 150 opłaconych osób. 
 
2. Pakiet startowy będzie można odebrać w Biurze Zawodów (Stadion Leśny ul. 
Parkowa) w dniu imprezy w godzinach 09:30 – 10:30. 
 
3. Zapisy w dniu startu nie będą możliwe. 
 
4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość  
 
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod 
oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy, a ponadto na 
wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku 
Uczestnika. Zapisy na temat ochrony danych osobowych znajdują się w punkcie XV 
niniejszego Regulaminu. 
 
6. Pakiet startowy zawiera: 

● numer startowy z agrafkami - podstawa możliwości startu w biegu 
● elektroniczny pomiar czasu (chip jednorazowy podklejany pod numer 

startowy) na oznakowanej trasie (wcześniej wspólna rozgrzewka) 
● woda na mecie biegu 
● pamiątkowy medal na mecie biegu 
● profesjonalną opiekę medyczną 
● ubezpieczenie NNW na kwotę 5000zł 
● możliwość skorzystania z depozytu oraz toalet 

więcej wraz z napływem świadczeń sponsorskich – najświeższe informacje  na 
Facebooku -> www.facebook.com/events/643154463078101 

http://www.superczas.pl/biegowyrestart5
http://www.superczas.pl/biegowyrestart5
https://www.facebook.com/events/643154463078101
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X. OPŁATA STARTOWA 
 
Opłata startowa za udział w Biegu: 
 

Wszelkie środki zgromadzone tytułem opłaty startowej będą przeznaczone na 

organizację imprezy. 

 

• wpłata przelewem na konto do niedzieli 12 lipca 2020 - opłata startowa jest 

równa 49 zł 

 

Warmiński Klub Rowerowy FAN 

ul. Morska 43, 10-145 Olsztyn 

mBank: 69 1140 2004 0000 3002 7581 0182 

Tytułem: podać imię i nazwisko z dopiskiem „reSTART 5 km” 

 

• nie będą prowadzone zapisy w dniu imprezy 

 
1. Prawo startu w Biegu mają osoby, które do dnia 12 lipca 2020 roku ukończą 
18 lat (urodzeni 12 lipca 2002 roku i później). 
2. Zaleca się Uczestnikom biegów przed startem w imprezie dokonanie 
kontrolnych badań lekarskich. 
3. Decyzje Lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu 
podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne 
4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności Uczestników, którzy ukończyli bieg będzie 
realizowany systemem elektronicznym za pomocą specjalnych  jednorazowych 
chipów podklejanych pod numer startowy 
5. Uczestnicy Biegu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle 
określonej trasy biegu, oznaczonej strzałkami, taśmami, kierując się wskazówkami 
Obsługi imprezy oraz Służb Mundurowych 
6. Uczestnicy biegów mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, 
poleceń Służb Porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników 
 
XII. KLASYFIKACJE I NAGRODY 

Klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn 
Na podstawie czasów brutto, pierwsze 3 miejsca. 
 
Klasyfikacje Wiekowe Kobiet i Mężczyzn 
Na podstawie czasów brutto, pierwsze 3 miejsca: 

• 18-29 lat 

• 30-39 lat 

• 40-49 lat 

• 50-59 lat 

• 60 + 
 
Przypisanie do danej kategorii wiekowej na podstawie roku urodzenia Uczestnika. 
 
Klasyfikacje specjalne (na podstawie zgłoszonej tej samej nazwy Drużyny): 

• Klasyfikacja Drużynowa na podstawie sumy czasów brutto (pierwsze 3 

miejsca, czteroosobowa Drużyna, minimum 1 Kobieta) 
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2. Nagrody: 

  

Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie. 

• Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji Open Kobiet oraz Mężczyzn otrzymają 

statuetki oraz nagrody rzeczowe 

• Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach Wiekowych Kobiet oraz 

Mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe 

• Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji najszybszych Drużyn (czteroosobowe 

drużyny mające w składzie minimum jedną kobietę) otrzymają statuetki oraz 

nagrody rzeczowe. 

 

Wszystkie klasyfikacje liczone są wg. czasów brutto czyli od momentu strzału startera 

do przekroczenia linii mety. Do wiadomości Uczestników podane będą również czasy 

netto czyli od faktycznego przekroczenia linii startu, do przekroczenia linii mety. 

 

Nagrody w kategorii Open i w klasyfikacjach Wiekowych nie dublują się. 

 
Pula nagród może się zwiększyć wraz z napływem ew. świadczeń sponsorskich - 
zapraszamy do współpracy ☺ 
 
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, w czasie jego 
trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu. 
3. Uczestnicy biegu objęci są ubezpieczeniem NNW do 5000zł. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 
dojazdu Uczestników na imprezę i powrotu z nich. 
5. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje 
dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. 
Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do odzieży 
wierzchniej z przodu na wysokości klatki piersiowej lub pasa. 
6. Prawo do Uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani 
wymianie na pieniądze. 
7. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników biegu, należy kierować do 
Biura Organizacyjnego Biegu (e-mail: kontakt@superczas.pl), w terminie 24 godzin 
od zakończenia Biegu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia  wpływu 
protestu. Po tym terminie wyniki biegu stają się wynikami oficjalnymi. 
8. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie 
uprawniony do odmówienia Uczestnikowi Uczestnictwa w biegach w przypadku 
nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń 
personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas biegu. 
9. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do 
publikacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach 
internetowych, w prasie i w telewizji. 
11. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. 
12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator biegu. 
13. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw 
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nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany 
niniejszego Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na Stronie Internetowej 
www.superczas.pl 
 
XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 

1. Dane osobowe Uczestników imprezy „Biegowy reSTART 2020 5 km” będą 
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz 
Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XV. obejmuje również 
publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy drużyny.  

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie 
Warmiński Klub Rowerowy FAN z siedzibą w Olsztynie przy ul. Morskiej 43, nr 
rejestru KRS: 0000223605; REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536, właściciel 
serwisu Superczas.pl - Sportowy Pomiar Czasu 

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji  
i przeprowadzenia biegu, w szczególności w celach związanych z wykonaniem 
umowy udziału w biegu (tj. przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, 
opracowanie wyników, wydanie nagród, itp.), publikowania ogólnodostępnych list 
startowych oraz wyników biegu (obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku 
urodzenia, drużyny Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w 
każdy sposób), wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru oraz 
rozliczenia nagrody, przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegu, 
obsługi zgłoszeń i korespondencji, które kierowane są do Organizatora oraz innych 
czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem biegu 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w biegu oraz do realizacji wskazanych wyżej 
celów, a także uwzględnienia Uczestników w klasyfikacji zawodów.  

6. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 
zawarcie umowy i udział w biegu.  

7. Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, 
współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla 
realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.  

8. Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych 
osobowych Partnerowi Technicznemu Organizatora odpowiedzialnemu za 
wykonywanie usług związanych z rejestracją uczestników biegu, elektronicznym 
pomiarem czasu oraz generowaniem wyników biegu.  

9. Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych 
osobowych Partnerowi Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług 
fotograficznych.  

10. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych 
Sponsorom oraz Partnerom Organizatora dla celów promocyjnych i marketingowych.  

11. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach 
reklamowych biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, 
strona internetowa itp.). Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą na nieodpłatne 
wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo 
oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na 
wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej 

http://www.superczas.pl/
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formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i 
organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania Sponsorom oraz Partnerom 
biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w biegu, zamieszczania i publikowania 
w wydawnictwach o biegu, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, 
w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.  

12. Każdy Uczestnik biegu ma prawo do wniesienia żądania: dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich 
przetwarzania. Ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
oraz do ich przenoszenia. Ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w dowolnym momencie. Jednakże wycofanie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych będzie skutkowało zerwaniem umowy udziału w biegu. Kontakt 
w sprawach powyższych: kontakt@superczas.pl 

13. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do organu 
nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 
 
Więcej informacji:  
www.superczas.pl/biegowyrestart5 
www.facebook.com/events/643154463078101 
 

Olsztyn, 20.06.2020 Organizatorzy 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Mapa organizacji imprezy „Biegowy reSTART 2020 5 km” 

mailto:kontakt@superczas.pl
http://www.superczas.pl/biegowyrestart5
https://www.facebook.com/events/643154463078101
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Strefa Startu/Mety imprezy „Biegowy reSTART 2020 5 km” 

Skrócony link do internetowej wersji mapy: www.tiny.pl/7w7s1 

 

 

http://www.tiny.pl/7w7s#1

