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I. ORGANIZATOR  
 
Organizatorem biegu jest Fundacja “Warneland” 
 Dyrektor biegu - Grzegorz Baran , tel. 665779090  
 Koordynator biegu – Krzysztof Mańkowski,  tel. 660680290 
 
II. CEL  
1. Promocja zdrowego trybu życia. 
2. Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
regionu Warmii. 
3. Propagowanie biegania długodystansowego i upowszechniania kultury fizycznej. 
4. Propagowanie ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, oraz turystyki  i 
krajoznawstwa. 
5. Integracja środowisk biegowych - lokalnych, krajowych jak i międzynarodowych.  
6. Integracja lokalnej społeczności poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
opartego na wolontariacie. 
7. Propagowanie idei współzawodnictwa sportowego i zasad fair play. 
 
III. TERMIN i MIEJSCE BIEGU  
 
1. Start biegu odbędzie się w Piątek, 17 marca 2023,  o godzinie 8:00. 
2. Miejsce biegu: koral startowy (miejsce startu i mety każdej pętli), biuro zawodów, 
namiot sędziowski, bufet ogólny i cała baza organizacyjna zlokalizowana będzie na 
Parkingu Leśnym nad jeziorem Kielarskim: https://goo.gl/maps/9dn9tEdtZQRiHVFk9. 
3. Trasa biegu: 
a) Trasa biegu to pętla o długości 6706 metrów wytyczona wokół jeziora Kielarskiego: 
https://www.strava.com/routes/2983721100736225784, 
b) Trasa prowadzi po zróżnicowanym podłożu - 85% to drogi leśne i szutrowe, oraz ścieżki 
leśne. 15% prowadzi po nawierzchni utwardzonej (asfalt, chodnik). 
c) Łączne przewyższenie jednego okrążenia to około 100 m. 
d) Trasa będzie oznaczona taśmami, oraz znakami poziomymi (strzałki na podłożu) i 
pionowymi (tabliczki, trasery). Zabrania się zrywania, przewieszania, bądź ukrywania 
oznaczeń trasy. 
e) Rywalizacja przebiegać będzie przy ruchu otwartym. Zawodnicy są zobowiązani do 
bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Część trasy 

https://goo.gl/maps/9dn9tEdtZQRiHVFk9?fbclid=IwAR1ZxuqYJcAYmlzVpmxtnIMM0V_CMdpR7P0VTOqBihlgtcolskTTZb2YhIg
https://www.strava.com/routes/2983721100736225784?fbclid=IwAR17tnoFL8_ccpsuSUArQzHVEbuG68sGGMf48NCKsFEUJaZSONvlr7sJSb0
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prowadzi ulicą asfaltową przebiegającą przez miejscowość Ruś. Pokonując ten fragment 
należy zachować szczególną ostrożność, oraz bezwzględnie posiadać elementy odblaskowe, 
a w nocy lampkę czołową.  
f) Każdy zawodnik zobowiązany jest do poruszania się po chodniku dla pieszych, jeżeli taki 
występuje. Każdy zawodnik zobowiązany jest do poruszania się lewą stroną drogi, na 
której jest dopuszczony ruch pojazdów kołowych, a nie znajduje się na niej chodnik dla 
pieszych. 
g) W sytuacji niezależnej od organizatora trasa pętli może ulec zmianie lecz długość 
zostanie zachowana.  
4. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z międzynarodowymi regułami Backyard Ultra 
https://backyardultra.com/sign-up/: 
a) Zawodnicy o każdej pełnej godzinie stawiają się na linii startu i muszą pokonać dystans 
1 pętli (6,7 km) w czasie nie dłuższym niż 1 godzina.  
b) Przed rozpoczęciem każdej pętli, (na 3, 2 i 1 minutę przed startem) organizator 
zasygnalizuje pozostały czas dźwiękiem gwizdka - odpowiednio 3, 2 i 1 sygnał gwizdka. 
c) Po ostatnim gwizdku (na 1 minutę przed startem) zawodnicy zobowiązani są ustawić się 
na linii startu. 
d) Start każdej z pętli sygnalizowany jest dźwiękiem Dzwonu Startowego. Jest to sygnał do 
rozpoczęcia biegu. Po tym sygnale zawodnikom nie wolno cofnąć się do koralu startowego. 
e) Podczas biegu wolniejszy Zawodnik musi ustąpić drogi szybszemu.  
f) Od momentu startu pętli (dźwięk Dzwonu Startowego), aż do jej ukończenia (ponowne 
wejście do koralu startowego) Zawodnikom nie wolno przyjmować żadnej pomocy z 
zewnątrz. Oznacza to zakaz pomocy zarówno ze strony supportu, kibiców jaki i osób 
postronnych. Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia dodatkowego punktu / 
punktów kontrolnych na trasie biegu (poza koralem startowym). 
g) Zawodnikom na trasie nie mogą towarzyszyć osoby postronne  (dotyczy to również już 
wyeliminowanych zawodników). 
h) Zawodnicy nie mogą używać kijków biegowych / trekkingowych. 
i) Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała w widocznym 
miejscu. 
j) Rywalizacja trwa do momentu wyłonienia jednego zwycięzcy, tzn. do czasu gdy na 
starcie pojawi się tylko jeden zawodnik. Musi on wówczas pokonać samotnie jedną, 
ostatnią pętlę w czasie krótszym niż 1 godzina (pętlę zwycięzcy), po której następuje 
zakończenie biegu. Jeżeli to się nie uda - wówczas zwycięzca nie zostaje wyłoniony.  
k) Na liście wyników podany zostanie zwycięzca biegu (o ile zostanie wyłoniony). Wszyscy 
pozostali Zawodnicy otrzymają status DNF (Do Not Finished), wraz z podaniem liczby 
pokonanych okrążeń i dystansem.  
5. Zabrania się poruszania poza wyznaczoną trasą. 
6. Bezwzględnie zabrania się pozostawiania na trasie jakichkolwiek odpadów i niszczenia 
przyrody. 
7. Każdy z uczestników zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń 
organizatora, a także służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym i 
zabezpieczających trasę, oraz osób wyznaczonych przez organizatora do obsługi biegu. 
8. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne 
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IV. UCZESTNICTWO, WARUNKI, OPŁATY 
 
1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy którzy w dniu rywalizacji mają ukończone 18 lat.  
2. Bieg ma charakter otwarty i udział w nim mogą wziąć wszyscy biegacze, którzy spełnią 
warunki regulaminu, oraz zapiszą się i wniosą opłatę startową. 
3. Liczbę zawodników ustala się na 60. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia 
liczby uczestników. 
4. Zgłoszenia online można dokonywać do 28.02.2023 r. przy pomocy elektronicznego 
formularza dostępnego na stronie internetowej www.superczas.pl. Zapisy potrwają do 
wyczerpania się limitu miejsc.  
5. Zarejestrowane w systemie osoby, które zapisały się na bieg zostaną wpisane na listę 
startową wyłącznie po uiszczeniu opłaty startowej. Opłatę startową należy uiścić 
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rejestracji. Osoby, które nie uiszczą opłaty zostaną 
skreślone z listy, a na ich miejsce zostaną zaproszone kolejne osoba z listy rezerwowej.  
6. Opłata startowa jest równa 200 zł. 
7. Opłaty startowej należy dokonać w wyznaczonym terminie i określonej kwocie, na 
konto bankowe: Fundacja "Warneland", Niedźwiedź 5, 1-010 Barczewo, Numer 
rachunku 15 1600 1462 1740 7474 8000 0001, IBAN PL15 1600 1462 1740 7474 8000 
0001,  SWIFT/BIC PPABPLPK. W tytule przelewu należy podać: Imię i Nazwisko, Opłata 
startowa za bieg Backyard Ultra Warmia. (przykład: Adam Kowalski, Opłata startowa za 
bieg Backyard Ultra Warmia). 
8. Opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po 
wyczerpaniu limitu miejsc. 
9. W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
10. Skrócenie, zmiana przebiegu trasy, oraz przerwanie zawodów w czasie ich trwania nie 
stanowi podstawy do zwrotu wpisowego. 
11. Przepisanie pakietu na osobę trzecią, możliwe jest najpóźniej do dnia 28.02.2023 r. po 
wcześniejszym poinformowaniu organizatora i uzyskaniu jego zgody. 
12. W dniu zawodów każdy zawodnik obowiązany jest do osobistego odbioru pakietu 
startowego w biurze zawodów.  
13. Zawodnik zgłaszając się do biegu oświadcza, że startuje w biegu na własną 
odpowiedzialność, i że nie występują u niego przeciwwskazania lekarskie do udziału w 
biegu i rywalizacji sportowej. W momencie odbioru pakietów startowych Zawodnicy  
zobowiązani będą do złożenia wymaganego oświadczenia o braku w/w przeciwwskazań 
zdrowotnych. 
14. Każdy zawodnik, musi zostać osobiście zweryfikowany w Biurze Zawodów. Zawodnik 
musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy) celem weryfikacji poprawności danych. 
15. W przypadku odbioru pakietu startowego przez osobę trzecią, konieczne jest okazanie 
kserokopii / zdjęcia dokumentu tożsamości i pisemnego upoważnienia tej osoby. 
16. Zawodnik biorący udział w biegu wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku 
w celach promocji biegu, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów. 
17. Każdy zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania regulaminu biegu. 
 
 
 
 

http://www.superczas.pl/
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V. BUFET I SUPPORT  
 
1. Każdy uczestnik powinien mieć własny namiot, który ochroni go przed złymi 
warunkami pogodowymi i który będzie jego bazą odpoczynku, i supportu. Organizator 
zapewni miejsce na namioty w koralu startowym. 
2. Organizator zapewnia bufet ogólny dla Zawodników. Będą na nim podstawowe 
produkty takie jak: woda, izotonik, cola, kawa, herbata, ciastka, owoce, orzechy, czekolada, 
kanapki, gorące kubki itp. Szczegóły dotyczące dostępnych produktów zostanę podane 
przed startem biegu. 
3. Organizator zapewni ciepły posiłek w trakcie biegu. Szczegóły zostaną podane przed 
startem biegu. 
4. Trasa biegu zlokalizowana jest w terenie leśnym poza miastem (około 5km do 
najbliższego sklepu) dlatego też uczestnicy i support powinni odpowiednio zaplanować 
zaopatrzenie zgodnie ze swoimi potrzebami i uwzględniając ten fakt. 
5. Drużyna supportująca zawodnika może liczyć dowolną ilość osób.  
6. Serwisanci mogą pomagać zawodnikowi tylko w wyznaczonej strefie (koral startowy). 
Nie mogą poruszać się po trasie biegu.  
7. Na terenie bazy będą rozstawione toalety (toi-toi). 
 
VI. POMIAR I WYNIKI 
 
1. Czas rywalizacji będzie odmierzany przez elektroniczny zegar umieszczony w strefie 
startu. 
2. Bieg odbędzie się bez indywidualnego, elektronicznego pomiaru czasu. Przebieg 
rywalizacji będzie kontrolowany i rejestrowany manualnie przez osoby wyznaczone przez 
organizatora.  
3. Wyniki będą publikowane na bieżąco na fanpage biegu. Po zakończeniu rywalizacji 
pełne wyniki będą również dostępne na ogólnoświatowej liście wyników At-Large List na 
stronie: https://backyardultra.com/at-large-list/ 
4. Wszelkie nieprawidłowości, uwagi i  sprzeciwy powinny być zgłaszane niezwłocznie do 
Organizatora. 
5. Wszelkie ewentualne kwestie sporne będą rozstrzygane przez Dyrektora Biegu. Decyzja 
Dyrektora biegu jest ostateczna.  
 
VII. KLASYFIKACJE, NAGRODY I ŚWIADCZENIA  
 
1. Zgodnie z międzynarodowymi regułami Backyard Ultra, podczas zawodów BackYard 
Ultra Warmia może zostać wyłoniony wyłącznie jeden zwycięzca / zwyciężczyni. Osoba ta 
otrzyma pamiątkowy medal/puchar, dyplom, oraz  nagrody (szczegóły dotyczące nagród 
zostaną podane w późniejszym terminie). 
2. Nie prowadzi się odrębnej rywalizacji Kobiet i Mężczyzn, ani kategorii wiekowych. 
3. Pozostali zawodnicy otrzymają medal / pamiątkowy gadżet (szczegóły zostaną podane 
w późniejszym terminie).  
 
VIII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Dane osobowe Uczestników imprezy będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
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(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. 
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. 
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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. 
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia. Ubezpieczenie NNW, na wypadek 
kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w 
czasie biegu wymaga polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika. 
2. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany 
jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na 
stronie internetowej zawodów. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu 
przysługuje wyłącznie Organizatorowi.  
3. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu wydarzenia osoby, które w 
jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się 
niezgodnie z Regulaminem. 
4. Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie biegu z przyczyn od niego 
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. 
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