
BOBOLICKI BIEG PAPIESKI
REGULAMIN

I. Cel imprezy
1. Uczczenie setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
2. Promocja biegania i Nordic Walking jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
3. Promocja Gminy Bobolice.

II. Organizator
1. Urząd Miejski w Bobolicach
2. Rada Parafialna
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

III. Termin
1. Bieg odbędzie się 23 maja (sobota) 2020 r. o godz. 17:00.
2. Start: ul. Ratuszowa 1, przy pomniku św. Jana Pawła II
3. Meta: Rynek Miejski w Bobolicach
4. Biuro Zawodów: sala katechetyczna, ul. Kościelna 1
5. Dystans: bieg - 10 km. i 5 km.  Nordic Walking – 5 km.

IV. Program zawodów
1. Godzina 15:00 – otwarcie biura zawodów.
2. Godzina 15:00 – 16:30 – weryfikacja uczestników zawodów i wydawanie pakietów 

startowych.
3. Godzina 17:00 – start do biegu (wspólny dla obu dystansów)
4. Godzina 17:05 - start Nordic Walking
5. Godzina 18:30 – zamknięcie trasy i zakończenie biegu.
6. Godzina 18:45 – dekoracja zwycięzców.

V. Warunki uczestnictwa
1. Impreza ma charakter otwarty.
2. Uczestników zawodów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.
3. Uczestnicy niepełnoletni startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenie 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Warunkiem udziału w zawodach jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego 

o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod 
oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka  
i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. Powyższe zawodnik potwierdza 
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095).

5. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony (skracanie trasy) będą 
zdyskwalifikowani.

6. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na 
wysokości  klatki piersiowej,

7. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
8. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
9. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód 

osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną).
10. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.



11. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania.

12. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

VI. Zgłoszenia, opłata i pakiet startowy
1. Zgłoszenia do biegu i marszu będą przyjmowane poprzez formularz ze strony 

www.biegnijmy.pl do dnia 30.04.2020 r. lub wyczerpania limitu150 zawodników (bieg + 
marsz)

2. Za zgłoszenie uważa się wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i 
wpłacenie na konto: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Bobolicach O/Darłowo 95 8566 1013 
0200 0619 5001 0102 kwoty 40 zł (słownie: czterdzieści zł) z dopiskiem opłata startowa 
„Bobolicki Bieg Papieski”. Lista startowa zostanie zamknięta po zapisaniu się przez 
pierwszych 150 zawodników.

3. W dniu zawodów w przypadku niepełnej listy startowej zgłoszenia będą przyjmowane do 
godziny16:30. Opłata na miejscu wynosi 50 zł.

4. Po otrzymaniu pakietu startowego, zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i 
zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych imprezy.

5. W ramach pakietu startowego startujący otrzyma:
1) numer startowy.
2) medal (po ukończeniu biegu, marszu w regulaminowym czasie).
3) koszulkę techniczną
4) napoje i posiłek regeneracyjny po biegu.
5) i inne w zależności od hojności pozyskanych sponsorów.

VII. Limit czasu
1. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie lub przemarsz całej trasy 

w regulaminowym czasie 120 minut.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 19:00 zobowiązani są do przerwania biegu.

VIII. Pomiar czasu
1. Pomiar odbywa się elektronicznie za pomocą chipów, które zawodnik pobiera przed 

rozpoczęciem biegu wraz z numerem startowym w biurze zawodów.
2. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w zawodach.
3. Kolejność biegaczy zostanie sklasyfikowana w komunikacie końcowym.
4. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu zawodów na stronie www.inetsport.pl

IX. Kategorie
1. Kategoria OPEN – kobiety, dystans 5 km. (I, II III miejsce)
2. Kategoria OPEN – kobiety, dystans 10 km (I, II III miejsce)
3. Kategoria OPEN – kobiety, Nordic Walking (I, II III miejsce)
4. Kategoria OPEN – mężczyźni, dystans 5 km. (I, II III miejsce)
5. Kategoria OPEN – mężczyźni, dystans 10 km (I, II III miejsce)
6. Kategoria OPEN – mężczyźni, Nordic Walking (I, II III miejsce)
7. Najlepszy mieszkaniec Gminy Bobolice – kobiety, dystans 5 km. (I, II III miejsce)
8. Najlepszy mieszkaniec Gminy Bobolice – kobiety, dystans 10 km (I, II III miejsce)
9. Najlepszy mieszkaniec Gminy Bobolice – kobiety, Nordic Walking (I, II III miejsce)
10. Najlepszy mieszkaniec Gminy Bobolice – mężczyźni, dystans 5 km. (I, II III miejsce)
11. Najlepszy mieszkaniec Gminy Bobolice – mężczyźni, dystans 10 km (I, II III miejsce)
12. Najlepszy mieszkaniec Gminy Bobolice – mężczyźni, Nordic Walking (I, II III miejsce)



X. Nagrody
1. Puchary za miejsca 1-3 w kategoriach OPEN kobiet i mężczyzn
2. Puchary w kategorii najlepszy mieszkaniec Gminy Bobolice (nagrody nie dublują się)
3. Organizator ma prawo ustanowić dodatkowe klasyfikacje i nagrody lub zmienić istniejące 

w zależności od hojności sponsorów.
4. Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników.

XI. Sprawy organizacyjne
1. Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
2. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
3. Organizator zapewnia napoje chłodzące na trasie i na mecie.
4. Organizator udostępni depozyt.
5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
6. Zawodnicy startują na własny koszt.
7. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione,

uszkodzone lub zniszczone.
9. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające regulaminu i ładu 

sportowego.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
11. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
12. Wyniki biegów będą dostępne na stronie internetowej www.biegnijmy.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27  kwietnia  2016r.  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 - RODO) informujmy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Bobolicach.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Bobolickiego Biegu Papieskiego –
rejestracja uczestników, na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika (art.6 ust.1 lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu uruchomienie zapisów na Bobolicki Bieg
papieski do miesiąca po zakończeniu biegu.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania.
5.  Posiada  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego:  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych.
6.  Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, lecz niezbędne do procesu rejestracji  uczestników
zawodow.

Organizatorzy:
Tomasz Piekarzewicz
Arkadiusz Olearczyk
Witold Sikorski

Kontakt:
Tomasz Piekarzewicz – tel.: 607 451 693

Dyrektor Biegu
Tomasz Piekarzewicz


