
 
 

REGULAMIN 

 

§ 1 

ORGANIZATOR 

Organizatorem VI Tychowskiego Biegu za lisem jest: 

Gmina Tychowo, 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, 

Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej w Tychowie, 

Stowarzyszenie Sportowo Kulturalne Orzeł Świeszyno 

 

 

§ 2 

CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja biegania i Nordic Walking jako dyscypliny sportu i rekreacji, pomagającej 

zachować witalność i zdrowie w każdym wieku. 

2. Promocja Gminy Tychowo. 

3. Integracja mieszkańców Gminy Tychowo i miłośników biegania. 

 

§ 3 

DYSTANS I TRASA 

1. Bieg oraz marsz Nordic Walking odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2023 r. 

2. Trasa biegu oraz marszu poprowadzona jest ulicami Tychowa oraz leśnymi terenami. 

3. Trasa jest płaska: 80% ścieżki leśne, 20% asfalt. 

4. Start i meta biegu znajdują się na terenie rekreacyjnym przy ul. Akacjowej w Tychowie. 

5. Trasa będzie oznaczona. Trasa biegu częściowo wyłączona z ruchu. Przy poruszaniu się 

należy biec zgodnie z oznaczeniami. Obowiązują zasady ruchu drogowego. 

6. Porzucanie jakichkolwiek śmieci, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest 

zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji. 

7. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy. 

 

§ 4 

PROGRAM IMPREZY 

1. 9:30 otwarcie Biura Zawodów. 

2. 11:30 zamknięcie biura zawodów. 

3. 11:45 start marszu na 5 km. 

4. 12:00 start biegu na 5 km. 

5. Ok. 13:15 ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród. 



 

§ 5 

UCZESTNICTWO 

1. W biegu / marszu na dystansie 5 km mogą brać udział osoby dorosłe oraz, za zgodą 

rodziców, dzieci i młodzież. 

2. Osoby niepełnoletnie w dniu biegu / marszu muszą przekazać do biura zawodów 

pisemną zgodę na uczestnictwo podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. 

3. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu / marszu zostaną zweryfikowani w Biurze 

Zawodów, w dniu zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

4. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiet startowy, zawierający m.in.: numer 

startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki. 

5. Pakiet startowy nieodebrany w Biurze Zawodów nie będzie wysyłany ani wydawany w 

terminie późniejszym. 

6. Podczas biegu / marszu wszyscy uczestnicy muszą mieć numer startowy 

przymocowany poziomo do przedniej części koszulki, bluzy, kurtki lub innej odzieży. 

Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu / marszu. Zasłanianie 

numeru w całości lub części lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

 

§ 6 

ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA 

1. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są internetowo w systemie 

www.biegnijmy.pl/zapisy do 11 kwietnia 2022 r. lub do wyczerpania limitu. 

2. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych w związku z organizowanym biegiem. 

3. Limit zawodników – 100 osób. 

 

§ 7 

OPŁATY 

1. Opłata startowa wynosi 30 zł. Zapisy drogą elektroniczną w systemie zapisów 

www.biegnijmy.pl/zapisy 

2. Opłatę startową należy wpłacić na konto: 

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne ORZEŁ Świeszyno 

SANTANDER 45 1090 2646 0000 0001 5094 5466 

tytuł: VI Tychowski Bieg za lisem, Imię i nazwisko uczestnika. 

3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 

§ 8 

POMIAR CZASU 

1. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, przy użyciu chipów elektronicznych. 

Uczestnicy są zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu. 

2. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

 

§ 9 

KLASYFIKACJE 



1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

- klasyfikacja kobiet Bieg, 

- klasyfikacja mężczyzn Bieg, 

- klasyfikacja kobiet Nordic Walking, 

- klasyfikacja mężczyzn Nordic Walking. 

2. Organizator ma prawo do stworzenia własnych kategorii, niezależnych od zapisanych w 
niniejszym regulaminie. 
 

§ 10 

NAGRODY 

1. Zawodnik, który ukończy bieg / marsz otrzyma pamiątkowy medal. 

2. Zdobywcy I, II, III miejsca w klasyfikacji kobiet i klasyfikacji mężczyzn otrzymają puchary. 

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas dekoracji. 

4. Organizator ma prawo ustanowić dodatkowe klasyfikacje i nagrody lub zmienić 

istniejące w zależności od hojności sponsorów 

 

§ 11 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki 

Komunalnej z siedzibą ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, e-mail: gosigk@tychowo.pl . 

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mailowo: iod@tychowo.pl. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w biegu, na 

podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a). 

Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji biegu oraz 

mogą być udostępnione podmiotom realizującym zadania w imieniu administratora, na 

podstawie zawartych umów lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych. 

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 


