
REGULAMIN PRUSZCZAŃSKIEGO 

PRZEŁAJOWEGO  

 „BIEGU GOTÓW” (10 km) 

 

                                                                       § 1  

                                                                Cel imprezy 

1. Popularyzacja biegania jako formy rekreacji fizycznej. 

2. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i regionu. 

3. Promocja Miasta Pruszcz Gdański i Międzynarodowego Bałtyckiego Parku 

Kulturowego Faktoria. 

 

§ 2  

Organizatorzy 

Urząd Miasta Pruszcz Gdański, Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, firmę The 

North Event 

 

§ 3  

Termin i miejsce 

Bieg odbędzie się na terenie i w okolicach Międzynarodowego Bałtyckiego Parku 

Kulturowego Faktoria w dniu 28 kwiecień 2019 r. o godzinie 11.00. Trasa biegu prowadzi 

dróżkami i ścieżkami Faktorii oraz terenów dookoła niej po oznaczonej trasie. Start i meta 

zlokalizowane będą  na terenie Faktorii. 

§ 4  

Uczestnictwo 

1. Biegi odbędą się w trzech kategoriach dziecięcych  i seniorzy:  

11.00- dzieci rocznik 2010 i młodsze 500 m 

11.30- dzieci rocznik 2007 – 2009 na dystansie 1 000 m, 

12.00- młodzież  rocznik 2004 - 2006  na dystansie 2 500 m, 

13.00- seniorzy na dystansie 10 000 m (cztery pętle po 2 500 m) 

2. W biegu na 10 000 m mogą brać udział zawodnicy od 16 roku życia. 

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dobry stan zdrowia potwierdzony 

złożeniem podpisanego własnoręcznie oświadczenia o braku przeciwwskazań do 

udziału w biegu i że startuje na własną odpowiedzialność. 

4. Osoby niepełnoletnie musza posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na start 

w zawodach. 

5. Podpisanie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu. 



 

 

§ 5  

Zasady zgłoszenia 

1. Zgłoszenia dokonać będzie można wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz 

zgłoszeniowy (adres na stronie http://ckis-pruszcz.pl/  

2. Organizatorzy ustalają limit zawodników w biegu głównym na 200 osób. 

3. Limit dla biegów dziecięcych 100 osób (łącznie) 

4. Dokonanie płatności w biegu głównym kończy projekt rejestracji zawodnika. 

5. Zamknięcie rejestracji nastąpi po wyczerpaniu limitu miejsc, nie później jednak niż 25 

kwietnia 2019 r. 

6. W przypadku wolnych miejsc z zapisów elektronicznych dla biegów dziecięcych 

(tylko i wyłącznie) możliwe będzie zgłoszenie dziecka  w dniu imprezy w biurze 

zawodów w godzinach 10.00 – 10.30. 

7. Wszystkie osoby z niedokończonym procesem rejestracji (brak wpłaty) zostaną 

usunięte z listy uczestników z chwilą dokonania wpłaty przez 200 –go zawodnika. 

8. Wpłaty dokonywać można tylko przez serwis płatności dotpay. 

9. Nie ma możliwości zgłoszenia  i dokonania opłaty startowej w dniu rozgrywania 

biegu. 

 

                                                                          § 6  

                                                                 Opłat startowa 

1. Wysokość wpisowego na Bieg Gotów. wynosi 25 zł . 

2. Biegi dziecięce i młodzieżowe są bezpłatne. 

3.  Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

4.  Organizator nie wystawia faktur za opłatę startową. 

5. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i nie można jej przenieść na inną osobę. 

                                                                                                                                  . 

§ 7  

Pomiar  czasu 

Pomiar elektroniczny czasu zostanie zrealizowany za pomocą zwrotnych chipów przez firmę 

Good Time Jan Salewski 

§ 8 

Odbiór pakietu startowego 

Każdy uczestnik zawodów przy odbiorze pakietu startowego, legitymuje się Dowodem 

Osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem. Pakiety można odbierać w dniu zawodów tj. 

28.04. 2019 r. od godz. 10.00. 

§ 9 



Pamiątkowe upominki 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają po ukończeniu biegu okolicznościowe medale 

odlewane.  

2. Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zostaną wręczone medale  i upominki, a 

zwycięzcy dodatkowo puchary  

 

                                                              § 10  

                                                 Postanowienia końcowe 

 

1. Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących 

oraz za rzeczy pozostawione bez opieki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 

2. W sprawach spornych dotyczących biegu decyduje sędzia główny zawodów. 

3. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 

4. Pruszczański bieg Gotów jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Każdy uczestnik 

jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując 

oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, 

wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne 

miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu 

organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z 

wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń 

ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze 

majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej 

chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości 

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

się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
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.  

5.  Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą 

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń 

losowych. 

6. Zapisując się do udziału w zawodach, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża 

zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub 

zapisu wideo oraz udziela 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 Pruszczańskiego Biegu Gotów, udostępniania sponsorom oraz partnerom 

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim w celu ich promocji w kontekście 

udziału w imprezie, zamieszczania na promocyjnych materiałach drukowanych 

Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i 

radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla 

potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Pruszczański Bieg Gotów oraz 

przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz 

ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą 

sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania 

powodów.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian  w regulaminie, o których poinformuje przed 

rozpoczęciem biegu. 

9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.  



 

 

 

§ 11 

Ochrona danych osobowych. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dnych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE uczestnicy biegu przyjmują do wiadomości, żę: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w 

Pruszczu Gdańskim, ul. F. Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych uczestników biegu jest przeprowadzenie 

imprezy biegowej, wyłonienie zwycięzców, przyznanie, wydanie, odbiór i rozliczenie 

nagród oraz publikacja wyników biegu na stronie internetowej, zaś podstawą prawną 

przetwarzania jest zgoda uczestników wyrażona na elektronicznym formularzu 

rekrutacyjnym. Niepodanie danych przez uczestnika spowoduje brak możliwości 

udziału w zawodach. 

3. Dane osobowe uczestników są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a ich odbiorcami mogą być partnerzy oraz sponsorzy wydarzenia. Nie przewiduje się 

przekazywania danych uczestników biegu do państw trzecich ( państwa spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub instytucji międzynarodowych. Decyzje 

dotyczące uczestników biegu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

4. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez 1 rok od dnia 

przeprowadzenia zawodów. 

5. Uczestnicy biegu mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a 

także do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody uczestnik biegu może złożyć w formie 

elektronicznej na adres mailowy biura zawodów – przesyłając korespondencję na 

adres organizatora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 

udziału w zawodach. 

6. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostały zebrane. 

 

 

 

 

 

 


