
 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w SIERPCU 

ul. Świętokrzyska 26 , 09-200 Sierpc 

tel. kom. 605 670 050  , e-mail: mosir@sierpc.pl 
 

 

AKTUALIZACJA 26.08.2022 r. : DECYZJĄ ORGANIZATORA REJESTRACJA INTERNETOWA 

PRZEDŁUŻONA DO GODZINY 23:59 W ŚRODĘ 31 SIERPNIA 2022 ROKU. ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW! 

 

REGULAMIN BIEGU „VII SIERPECKA DZIESIĄTKA” 

3 września 2022 r. 

 

I. CEL IMPREZY 

▪ Propagowanie biegania jako podstawowej formy ruchu 

▪ Promocja miasta Sierpca 

▪ Integracja środowiska biegowego 

▪ Promocja zdrowego trybu życia 

 

II. ORGANIZATOR 

▪ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu 

▪ Burmistrz i Rada Miejska Sierpca 

 

III. PARTNER TECHNICZNY 

▪ Stowarzyszenie WKR FAN – właściciel serwisu Superczas.pl, odpowiedzialny za płatności 

internetowe, system zapisów i pomiar czasu 

 

IV TERMIN I MIEJSCE 

▪ Sobota 03.09.2022 r. – godz. 17:00 BIEG GŁÓWNY 10 km. 

▪ Trasa ulicami: Piastowska, Narutowicza, Okulickiego, Polna, Konstytucji 3 Maja, Traugutta 

(trzy pętle). 

▪ Długość trasy 10 km  – trasa atestowana. 

▪ Limit czasowy - 1,5 godz. od strzału startera. 
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V. PROGRAM MINUTOWY 

▪ od 15:00 do 16:00 – Praca Biura Zawodów (wydawanie pakietów / zapisy) 

▪ 17:00 – Start biegu głównego na 10 km 

▪ +/- 18:30 – Wręczenie nagród/dekoracja zwycięzców 

▪ +/- 19:00 – Zakończenie imprezy 

 

 

VI. UCZESTNICTWO 

▪ W biegu głównym mają prawo startu osoby, które do dnia 03.09.2022 r. ukończą 16 lat 

(urodzeni 03.09.2006 i starsi). 

▪ Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 03.09.2022 r., tj. 

w dniu biegu w godz. 15:00 – 16:00. 

▪ Uczestnicy podczas weryfikacji muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia 

oraz zdjęciem. 

▪ Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na karcie zgło-

szeniowej lub oświadczenie potwierdzające start na własną odpowiedzialność. 

▪ W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego, decyzja lekarza 

przed startem i w czasie trwania biegu jest ostateczna. 

▪ Uczestnicy do lat 18 zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub 

opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu. Oświadczenie takie należy złożyć w dniu 

03.09.2022 r. w Biurze Zawodów w godzinach 15:00 – 16:00. Warunkiem dopuszczenia nie-

pełnoletniego uczestnika do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem 

osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Wzór oświadczenia 

znajduje się na stronie internetowej www.biegi.sierpc.pl 

▪ Odbieranie pakietów startowych odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeniowych. 

 

VII. ZGŁOSZENIA 

▪ Na stronie internetowej www.biegi.sierpc.pl do godz. 23:59 w piątek 26.08.2022 r. 

▪ Po upływie powyższego terminu zgłoszenie będzie możliwe wyłącznie w biurze zawodów 

w dniu 03.09.2022 r., w godz. 15:00 – 16:00, w dniu biegu (w przypadku posiadania przez 

organizatora wolnych numerów). 
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▪ Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty. 

▪ Organizator ustala łączny limit 300 osób uczestników biegu na 10 km. 

▪ Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu 

limitu. 

 

VIII. BIURO ZAWODÓW 

▪ Biuro zawodów i wydawanie pakietów – na stadionie miejskim, wejście od  

ul. Piastowskiej 39 przy Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu – w dniu biegu 03.09.2022 r. w 

godz. 15:00 – 16:00. 

 

IX. OPŁATA STARTOWA 

▪ Opłata startowa jest równa: 

- do piątku 26 sierpnia 2022 r. przy płatności przelewem 40,00 zł (dla mieszkańców Powia-

tu Sierpeckiego 30,00 zł) 

 - w dniu biegu płatne gotówką 80,00 zł 

▪ Na wybrane wydarzenie istnieje możliwość opłacenia wpisowego za pomocą szybkich 

płatności internetowych. Usługę dostarcza serwis Przelewy24. Link do płatności pojawi 

się po udanej rejestracji oraz znajduje się w wiadomości mailowej potwierdzającej reje-

strację na imprezę. 

 

Informacje na potrzeby szybkich płatności internetowych: 

1. Podmiot prowadzący sprzedaż: 

Warmiński Klub Rowerowy FAN (właściciel serwisu Superczas.pl) 

10-145 Olsztyn, Ul. Morska 43 

nr rejestru KRS: 0000223605 REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536 

Kontakt: kontakt@superczas.pl  

2. Opis procedury reklamacyjnej: 

W razie jakichkolwiek nieprawidłowości przy wykorzystaniu systemu szybkich płatności in-

ternetowych Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty trans-

akcji na adres email: kontakt@superczas.pl 

3. Proces odstąpienia od umowy: 
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Nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. 

Dane do przelewu tradycyjnego: 

Warmiński Klub Rowerowy FAN 

ul. Morska 43, 10-145 Olsztyn 

mBank: 48 1140 2004 0000 3302 7603 3707 

Tytułem: podać imię i nazwisko z dopiskiem „Sierpc 2022” 

▪ Opłatę rejestracyjną należy wpłacać na konto bankowe w ciągu 7 dni od daty zgłosze-

nia. 

▪ Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem zgłoszenia. 

▪ Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu. 

▪ Uczestnik, który dokonał opłaty i nie wystartował w biegu z przyczyn niezależnych od or-

ganizatora, nie może ubiegać się o zwrot opłaty startowej. 

▪ Nie ma możliwości przekazania opłaty na innego uczestnika. 

 

X. KATEGORIE 

1. Kategoria generalna kobiet,  

2. Kategoria generalna mężczyzn, 

3. Kategorie wiekowe: 

- M i K 16- 29 lat  

- M i K 30 – 39 lat 

- M i K 40 – 49 lat  

- M i K 50 – 59 lat 

- M i K 60 + lat 

4. Dodatkowe kategorie (na podstawie danych osobowych w zgłoszeniu): 

- Najlepszy Polak, 

- Najlepsza Polka, 

- Najlepszy Sierpczanin, 

- Najlepsza Sierpczanka, 

- Najmłodszy Sierpczanin/Sierpczanka, 

- Najstarszy Sierpczanin/Sierpczanka, 

- Najłmłodszy Uczestnik/Uczestniczka biegu 



 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w SIERPCU 

ul. Świętokrzyska 26 , 09-200 Sierpc 

tel. kom. 605 670 050  , e-mail: mosir@sierpc.pl 
 

- Najstarszy Uczestnik/Uczestniczka biegu 

- Urodzony/a 3 września – okolicznościowy upominek zostanie wręczony osobie/osobom, 

które poinformują o tym Organizatora, w dniu biegu, w biurze zawodów. 

- Najlepszy zawodnik TKKF Kubuś Sierpc 

- Osoby z niepełnosprawnością  

5. Organizator zastrzega sobie prawo ustanowienia innych dodatkowych kategorii.   

6. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się 

na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera do przekroczenia linii me-

ty). Do wiadomości Uczestników podane będą również czasy netto (od przekroczenia li-

nii startu do przekroczenia linii mety). 

 

XI. NAGRODY 

▪ Zdobywcy miejsc I-III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz 

nagrody finansowe (Voucher sklep Decathlon) w wysokości: I miejsce - 300,- zł; II miejsce 

- 200,-zł; III miejsce - 100,-zł  

▪ Zdobywcy miejsc I-III w kategorii NAJLEPSZY POLAK oraz NAJLEPSZA POLKA otrzymają pu-

chary/statuetki i nagrody finansowe (Voucher sklep Decathlon) w wysokości:  I miejsce  

- 700,- zł; II miejsce - 500,-zł; III miejsce - 300,-zł 

▪ Zdobywcy miejsc I-III w kategorii NAJLEPSZY SIERPCZANIN oraz NAJLEPSZA SIERPCZANKA 

otrzymają puchary/statuetki i nagrody finansowe (Voucher sklep Decathlon) w wysoko-

ści: I miejsce - 300,- zł; II miejsce - 200,-zł; III miejsce - 100,-zł  

▪ Zdobywcy miejsc IV - X w kategorii:  NAJLEPSZY SIERPCZANIN oraz NAJLEPSZA SIERPCZAN-

KA - otrzymają okolicznościowy upominek i statuetkę. 

▪ Zdobywcy miejsc I-III w kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe sta-

tuetki oraz nagrody rzeczowe. 

▪ W kategorii: NAJMŁODSZY SIERPCZANIN / SIERPCZANKA, NAJSTARSZY SIERPCZANIN / 

SIERPCZANKA, NAJMŁODSZY UCZESTNIK / UCZESTNICZKA BIEGU, NAJSTARSZY UCZESTNIK / 

UCZESTNICZKA BIEGU, urodzony/a 3 września - osoby otrzymają okolicznościowy upomi-

nek i statuetkę. 

▪ Zdobywca I miejsca w kategorii „Dla najlepszego zawodnika TKKF KUBUŚ” otrzyma pu-

char ufundowany przez Zarząd Ogniska TKKF „Kubuś”. 
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▪ Zawodnicy po ukończeniu biegu otrzymają pamiątkowy medal. 

▪ Za pobicie rekordu trasy zawodnik otrzyma pamiątkową statuetkę i nagrodę finansową 

1000 zł (gotówka ) w kategorii kobiet czas (35 minut i 22 sekundy) w kategorii mężczyzn 

(31 mi inut 6 sekund) 

▪ Liczba nagród finansowych i rzeczowych może się zmienić w zależności  

od pozyskanych sponsorów. 

▪ Nagrody mogą się dublować, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce 

zajęte w klasyfikacji OPEN biegu otrzyma nagrody za miejsce zajęte w ramach prowa-

dzonej kategorii wiekowej oraz w ramach kategorii specjalnych. 

 

XII. PAKIET STARTOWY 

1. Numer startowy, agrafki. 

2. Chip zwrotny sznurowany do buta. 

3. Woda 0,5 litra + baton proteinowy  

4. Kubek  

5. Smycz lub magnes 

6. Koszulka  

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

▪ Każdy uczestnik biegu „VII Sierpecka Dziesiątka” ma obowiązek zapoznać się  

z regulaminem i przestrzegać jego treści. 

▪ Po przekroczeniu limitu czasowego biegu (1,5 godz.) zawodnik musi zejść z trasy biegu. 

▪ Zawodnicy uczestniczą w biegu na swoją odpowiedzialność i nie mogą  wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwa-

nia imprezy. 

▪ Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substan-

cji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokol-

wiek rodzaju. 

▪ Zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz sub-

stancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W 
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przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie 

możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu, bez zwrotu opłaty startowej. 

▪ Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udzia-

łu w biegu lub podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu. 

▪ Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. 

▪ Rodzic lub opiekun prawny zgłaszający osobę niepełnoletnią ponosi pełną odpowie-

dzialność za jej start.  

▪ Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte  

z przodu okrycia wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub  

w całości grozi dyskwalifikacją. Chip do pomiaru czasu musi być zamontowany do obu-

wia. 

▪ Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 

▪ Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie „VII Sierpeckiej Dziesiątki”. 

▪ Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. 

▪ Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy. 

▪ Protesty w formie pisemnej można będzie składać w biurze zawodów do  

15 minut po zakończeniu biegu. 

▪ Zawodnicy powinni pamiętać, że bieg odbywa się ulicami miasta i muszą zachować 

szczególną ostrożność, przestrzegać zasad bezpieczeństwa  oraz stosować się do pole-

ceń Policji, Straży Miejskiej i służby porządkowej organizatora. W razie konieczności za-

wodnik musi udostępnić przejazd służbom  ratowniczym. 

▪ Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią. 

▪ W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świe-

cie wszelkich zdjęć i materiałów filmowych przedstawiających uczestników biegu (zdję-

cia grupowe, zdjęcia/nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub pod-

stawowego elementu tego ujęcia). Mogą one być wykorzystywane zarówno poprzez 

umieszczenie na nośnikach typu CD-ROM, DVD w katalogach oraz mediach, na stro-

nach internetowych w gazetach i na wystawach, jak i na potrzeby promocyjno – rekla-

mowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.  
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▪ Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organi-

zatorowi. 

▪ Udział w imprezie możliwy jest po udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez uczestników (lub ich przedstawicieli ustawowych) oraz akceptacji postanowień ni-

niejszego regulaminu.  

 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe Uczestników „VII Sierpeckiej Dziesiątki” 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 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 
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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 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 
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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. 

 

       27.07.2022 r. Organizatorzy  

mailto:kontakt@superczas.pl

