
 

 

 

 

 



R E G U L A M I N 
 

 
DANE ORGANIZATORA 

 

Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a 

   Remigiusz Wiśniewski tel. 601 704 958 

   e-mail: rmkw@wp.pl  

 

WSPÓŁORGANIZATOR 

 
Stowarzyszenie Płock Biega No Age Limit 

Bogdan Makowski tel. 604 122 997 

e-mail: noagelimit2014@o2.pl 

 

CEL 

• Upamiętnienie Dnia Kadeta (Kadet to określenie uczniów szkół wojskowych dla 

małoletnich, zapewniających najczęściej oprócz podstawowego wyszkolenia 

militarnego, wykształcenie ogólne. W Polsce szkoły takie funkcjonowały od XVIII w., 

przez okres międzywojenny XX wieku a także w czasach PRL. Marszałek Józef 

Piłsudski ustanowił dzień 21 maja oficjalnym „Dniem Kadeta”. Na pamiątkę 

rozpoczęcia walk na górze św. Anny). 

• Oddanie hołdu kadetom, małoletnim żołnierzom. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy 

na temat kadetów. 

• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu - sposobu spędzania wolnego 

czasu w celu podniesienia własnej odporności fizycznej. 

• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

• Upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, środowiskowych  

i zawodowych, upowszechnianie sportu w rodzinie. 

• Promocja walorów krajoznawczych płockiego Wzgórza Tumskiego. 

PATRONAT HONOROWY 

 

• Prezydent miasta Płocka 

 

PATRONAT MEDIALNY 

 

• Wojskowy Instytut Wydawniczy, Polska Zbrojna, 

• Płocka Telewizja PTV, 

• Katolickie Radio Diecezji Płockiej, 

• Radio Q, 

• Portal-mundurowy.pl, 

• TVP 3 Warszawa. 

 

TERMIN, MIEJSCE I PRZEBIEG IMPREZY 

 

• 21 maja 2021 r. (piątek), Start i meta usytuowana będzie na placu u podnóża schodów 

biegnących z ul. Okrzei. Tam będą rozstawione namioty organizatora i Biuro 

Zawodów. 

 



UWAGA: Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji wydarzeń sportowych  

o ile nie zostaną wprowadzone zmiany organizacji takich imprez, ani nie zostanie 

zmniejszony limit uczestników zawodów. 

 

W powyższym przypadku: 

 

• Bieg zmieni swój charakter na formułę „Bieg otwartej mety”. 

• Bieg zostanie podzielony na dwa starty. Organizator podzieli startujących na mniejsze 

grupy z inną godziną/minutą startową.  

• W przypadku wystąpienia zmian reżimu epidemicznego, organizator będzie 

dokonywał stosownych zmian w regulaminie dostosowując go do wymagań. 

• Apelujemy do uczestników, żeby nie dokonywali rejestracji do biegu jeśli nie 

akceptują możliwości zmiany formuły biegu. 

PROGRAM 

• 21.05.2021 (piątek) – odbiór numerów startowych, agrafek oraz chipa. 

• Biuro zawodów czynne w godz. 11.00-14.30 (Start i meta usytuowana będzie na placu 

u podnóża schodów biegnących z ul. Okrzei. Tam będą rozstawione namioty 

organizatora) 

• 14.45 powitanie zawodników na linii startu. 

• 15.00 start Honorowego Biegu Kadeckiego. 

• Wręczenie pakietów odbędzie się zaraz po biegu. 

• 16.15 ogłoszenie wyników w kategoriach, wręczenie pamiątkowych statuetek, 

losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników wydarzenia, zakończenie imprezy. 

KLASYFIKACJA  

• Generalna kobiet (K) i mężczyzn (M) miejsca 1-3. 

• Klasyfikacja mundurowa kobiet (K) i mężczyzn (M) miejsca 1-3 (na podstawie 

przedstawionego dokumentu, zaświadczenia, legitymacji służbowej), dotyczy także 

żołnierzy, funkcjonariuszy w rezerwie i stanie spoczynku. 

• Osoba deklarująca podczas rejestracji kategorię mundurową nie będzie klasyfikowana 

w kategorii cywilnej i odwrotnie. 

TRASA BIEGU 

• Bieg uliczny „Honorowy Bieg Kadecki”, dystans 5,8 km (dwie pętle), w rejonie 

ścieżki biegowej wokół Sobótki, dwie pętle dookoła zalewu. 

• Trasa będzie oznaczona co kilometr. 

• Trasa oznakowana będzie strzałkami i taśmą a miejsca o utrudnionej orientacji, 

zostaną zabezpieczone przez tzw. kierunkowych, przedstawicieli organizatora –  

w kamizelce odblaskowej z widocznym identyfikatorem. 

• Zawodników obowiązuje limit czasowy na pokonanie trasy - 60 min. 

• Zawodnik, który skróci trasę nie zostanie sklasyfikowany. 

UCZESTNICTWO 

• Organizator ustala limit uczestników biegu na 100 osób, (decyduje kolejność zgłoszeń 

i dokonanie opłaty startowej). 

• Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 – ty rok życia, jednak 

niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

uczestnictwo w biegu.  



• Uczestnik przyjmuje 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. 

• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik 

rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem  

w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu 

wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

• Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze 

zawodów w dniu 21 maja 2021. 

• Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, lub 

inny dokument celem weryfikacji danych osobowych.  

• Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek 

zachować szczególną ostrożność podczas biegu. 

• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku. 

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu a pobranie numeru 

startowego, stanowi, iż akceptuje regulamin i będzie go przestrzegał.  

• Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w czasie biegu. 

• Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom 

służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, oraz służbom porządkowym organizatora. 

• W przypadku pojawienia się na trasie biegu pojazdów służb uprzywilejowanych 

będących w akcji (na sygnale), zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do 
zatrzymania się i przepuszczenia tych pojazdów. Nie zastosowanie się do tego zapisu 

skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika i pociągnięciem tegoż zawodnika do 

odpowiedzialności karnej. 

• Zawodnik, który nie zmieści się w limicie czasu ma obowiązek na polecenie sędziego 

oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po 
chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już 

uczestnikiem biegu, lecz pieszym.  

• Na mecie po zakończeniu biegu należy zwrócić chip, wtedy uczestnik otrzymuje 

pakiet zawodnika.  

• Nie ma możliwości odebrania pakietu startowego przez inną osobę.  

• Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów przytwierdzonych do buta. 

Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania  

w komunikacie końcowym. 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy. 

• Zabrania się udziału w Honorowym Biegu Kadeckim osobom pod wpływem alkoholu, 

środków odurzających i środków dopingujących pod karą dyskwalifikacji dożywotniej 

w imprezach Organizatora. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia zostaną 

poinformowane odpowiednie organy i służby. 

NAGRODY 

• Mężczyźni – klasyfikacja generalna miejsca I-III statuetki okolicznościowe.  

• Kobiety – klasyfikacja generalna miejsca I-III statuetki okolicznościowe. 

• Mężczyźni – klasyfikacja mundurowa miejsca I-III statuetki okolicznościowe.  

• Kobiety – klasyfikacja mundurowa miejsca I-III statuetki okolicznościowe.  

• Uczestnicy, którzy ukończą bieg na mecie otrzymają pakiet zawodnika (medal, 

koszulkę techniczną, czapeczkę okolicznościową,  napój, inne nagrody od sponsorów, 
w miarę możliwości). Pakiet będzie spakowany w specjalnie dedykowany na bieg 

plecakoworek. 

 



OPŁATA STARTOWA 

• Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 50 zł do 

dnia 30 kwietnia 2021. 

• Opłatę startową trzeba opłacić w ciągu 7 dni od zgłoszenia w przeciwnym razie 

zgłoszenie będzie anulowane. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia 30 

kwietnia 2021 roku o ile wcześniej nie będzie zamknięta lista z powodu wyczerpania 

limitu 100 uczestników. W dniu imprezy nie będzie można dokonać zapisu w biurze 

zawodów  

• W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje plecakoworek, koszulkę techniczną, 

medal, numer startowy, agrafki, napój, wynik na telefon komórkowy za 

pośrednictwem SMS (jeśli poda nr telefonu w formularzu zgłoszeniowym), obsługę 

informatyczną mierzenia czasu biegu.  

• Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez internet 

na stronie www.superczas.pl i uregulowanie opłaty startowej. 

• Regulamin biegu i wszelkie informacje dotyczące biegu będą również dostępne na 

stronie www.superczas.pl . 

• Opłatę startową należy wnieść na konto, 96 2130 0004 2001 0533 9569 0001, podając 

imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dopisek Honorowy Bieg Kadecki. 

• Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty za bieg na innego zawodnika. 

ZGŁOSZENIA 

• Elektroniczny panel zgłoszeń uruchomiony zostanie przez stronę www.superczas.pl 

• Zgłoszenie należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 30 kwietnia 2021 roku  

o ile wcześniej lista nie będzie zamknięta z powodu wyczerpania limitu 100 

uczestników - poprzez stronę www.superczas.pl 

• Wyniki końcowe będą dostępne na stronie www.superczas.pl 

• Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie 

zostało ujęte na liście startujących. 

• W dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji związanych z systemem 

zapisów elektronicznych. 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

• Pakiety rozdawane „do ręki” uczestników, na mecie. 

• Płyn do dezynfekcji rąk dostępny w biurze zawodów. 

• Obsługa biegu pracować będzie w maseczkach oraz rękawiczkach ochronnych. 

• Podczas odbioru pakietu startowego zalecane jest zasłanianie ust i nosa. 

• Podczas startu zalecane jest zasłanianie ust i nosa. 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

• Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane 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), 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 

922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi  w celu umożliwienia stosowania 

RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.  

http://www.superczas.pl/
http://www.superczas.pl/
http://www.superczas.pl/
http://www.superczas.pl/
http://www.superczas.pl/


• Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą 

podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

• Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 

UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu  

i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 

UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna 

zgoda osoby, której dane dotyczą.  

• Uczestnikom 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 postaci wizerunku w dowolnym  

          momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.  

• Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. 

Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne 
wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 

• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 

Honorowego Biegu Kadeckiego, jest Stowarzyszenie Absolwentów Liceów 

Wojskowych SALW-a (zwane dalej Administratorem lub Organizatorem), który 

powierza przetwarzanie danych osobowych: Superczas.pl Mateusz Kownacki, Adam 

Dowgird - w celu organizacji biegu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do wzięcia udziału w Honorowym Biegu Kadeckim, zgodnie  

z postanowieniami regulaminu. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe  

w celu organizacji imprezy sportowej pod nazwą Honorowy Bieg Kadecki - 

samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie 

koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 
                 


