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REGULAMIN BIEGU STRAŻMAGEDON 
 
 
 

 
I. CELE 

Głównym celem jest dobra zabawa związana z uczestnictwem w wydarzeniu  

sportowym propagującym zdrowy tryb życia, aktywny wypoczynek i współzawodnictwo 

sportowe wśród strażaków oraz zwolenników ekstremalnych zmagań terenowych.  

 
II. ORGANIZATOR 

 
- Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach, 
- Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzesku, 
- Gmina Brzesko, 
- Powiat Brzeski, 
   

 
III. TERMIN I MIEJSCE 
 
Bieg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2019 r. (sobota) na terenie miejscowości Brzesko 
oraz Jadowniki  
Biuro zawodów oś. Kolejowe 10; 32 – 851 Jadowniki  
Start biegu Ranczo Pasja godzina 10:00  

 

 

IV. TRASA, DYSTANS ORAZ CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW 
 

Trasa biegu – bezdroża, tereny leśne, drogi polne, tereny podmokłe oraz stawy 
Dystans 7 km,   
Liczba przeszkód – 25  
Rodzaj przeszkód: 
naturalne  jak:  stawy, strumienie, wzniesienia, drzewa; 
sztuczne:  jak ściany, liny, równoważnie, zasieki, kurtyny wodne itp.   
 
Strażmagedon ma na celu wyłonienie:  „NAJTWARDSZEJ JEDNOSTKI OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ”   oraz  „NAJTWARDSZEGO ZAWODNIKA”. Przeszkody 
terenowe które znajdują się na trasie mają za zadanie zweryfikować odporność oraz   
sprawność fizyczną zawodników.   
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V. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

W biegu mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat, oraz  
osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat, pod warunkiem złożenia                        
w dniu zawodów w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez 
opiekuna prawnego Uczestnika (osobista obecność w biurze zawodów i potwierdzenie 
tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem jest obowiązkowe). Wzór oświadczenia                                     
o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

Warunkiem udziału w biegu jest: 

1. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu; 

2. Akceptacja na własną odpowiedzialność ryzyka wynikającego z charakteru i długości biegu, 
które może polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia; 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu 
zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej; 

4. Podpisanie oświadczenia Uczestnika biegu wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do 
niniejszego regulaminu.  

5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 
wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych 
Organizatorów,  w następujących formach: 

− Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w 

dowolnej formie, 

− Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, 

na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego 

partnera w zakresie jego udziału w imprezie, 

− Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej 

− Zwielokrotnianie zapisu  utrwalonego wizerunku, 

− Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

w czasie przez siebie wybranym, 

− Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, 

− Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

− Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów. 
 

VI. ZASADY ZAPISÓW 

 

1. Warunkiem zapisania się na bieg jest wypełnienie elektronicznego formularza 

znajdującego się na Stronie internetowej i uiszczenie  wpisowego. 

2. Prawo zapisu mają: 

• czteroosobowe Zespoły Uczestników reprezentujące daną formacje mundurową, 
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• Uczestnicy  indywidualni, 

Dokonując zapisu na bieg Uczestnik  wskazuje formułę w jakiej będzie uczestniczył                     

w biegu (zawodnicy starający w Zespołach będą uwzględniani dodatkowo                                      

w klasyfikacji indywidualnej) ;   

3. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do  dnia  

10 sierpnia 2019 r.  

4. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, 

przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które 

dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. VI.3. 

5. Zapisy online zamykane są na 3 dni przed  biegiem. Po tym terminie Uczestnik może 

dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów w dniu biegu w miarę dostępności miejsc. 

 

VII. OPŁATA STARTOWA 

 

1. Wysokość wpisowego uzależniona jest od terminu zapisu na bieg, przy czym ostateczna jej 

wysokość uzależniona jest od daty dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia 

formularza zgłoszeniowego. 

Forma zgłoszenia 

Wysokość wpłat 

przelewem na konto 
gotówką w dniu 

zawodów 

Zgłoszenie czteroosobowej drużyny 

reprezentującej jednostkę ochrony 

przeciwpożarowej 

300 zł. 400 zł. 

Zgłoszenie czteroosobowej drużyny 

reprezentującej inną niż straż pożarna 

formację mundurową 

300 zł. 400 zł. 

Zgłoszenie Uczestnika indywidualnego 80 zł. 100 zł.  

   

2. Wpisowe należy wpłacić w terminie 7 dni  licząc od dnia rejestracji, jednak nie później niż na        

3 dni przed biegiem, na konto OSP Jadowniki nr 58 9453 0009 0000 0000 0518 0005. 

Możliwe jest też uiszczenie wpisowego w biurze zawodów gotówką, w ramach dostępności 

miejsc.  

3. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty, organizator dopuszcza 

możliwość zmiany danych Uczestnika i tym samym przeniesienie prawa do startu na inną 

osobę lecz nie później niż na trzy dni przed biegiem.
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VIII. ŚWIADCZENIA 

W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje: 

a) prawo wzięcia udziału w biegu; 

b)  zestaw startowy (koszulka, napój, baton energetyczny); 

c) upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu (np. medal) - dotarcie do mety zawodów 

oraz pokonanie wszystkich przeszkód  

d) posiłek; 

e) podstawową opiekę medyczną; 

 

 

IX.  KLASYFIKACJE 
 

1. Organizator przyznaje wyróżnienia w następujących kategoriach: 

 

Rywalizacja drużynowa: 

 

a) NAJTWARDSZA JEDNOSTKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ     

b) NAJTWARDSZA JEDNOSTKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ     

c) NAJTWARDSZA JEDNOSTKA MUNDUROWA    

 

Rywalizacja indywidualna  

 

a) NAJTWARDSZY ZAWODNIK MŁODZIEŻOWY (wiek 16 – 18 lat)   

b) NAJTWARDSZA ZAWODNICZKA MŁODZIEŻOWA (wiek 16 – 18 lat)    

c) NAJTWARDSZA KOBIETA BIEGU     

d) NAJTWARDSZY MĘŻCZYZNA BIEGU   

 
X. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa                   

w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej 

pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem. 

2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań,                    

a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą 

sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe 

urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze 

udział w biegu na własną odpowiedzialność. 

3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy 

zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego 

ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie. 

4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach 

lub butach z kolcami. 
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5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje 
się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju 
zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakieko lwiek 
działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli 
Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie 
przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Załącznik nr 1  
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STRAŻMAGEDON  2019 
 
 
 
 

 

Zgoda opiekuna prawnego - oświadczenie 
 

dot. zawodnika niepełnoletniego (pon.18 lat) 
 

 

Ja 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. ,  

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 
 
niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem prawnym syna/córki/ wychowanka/wychowanki * 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………  

(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej, data ur.) 
 
i wyrażam zgodę na jej/jego* uczestnictwo w imprezie pn. STRAŻMAGEDON 2019 .  
Startuje on(a) na moją odpowiedzialność i ryzyko, jest zdrowe i nie ma medycznych 
przeciwwskazań do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego.  
Razem zapoznaliśmy się z treścią Regulaminu biegu, akceptujemy jego postanowienia i 
zobowiązujemy się do jego przestrzegania.    
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że 
podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w 
przepisach prawa.  
RODO: Przyjmuję do wiadomości, że dane zawodnika będą przetwarzane przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Jadownikach w celu realizacji umowy. Razem zapoznaliśmy się z informacją o przetwarzania 

danych , które ujęte są w Regulaminie biegu. 
 
 
 
 
  
 
 
………………………………………………………………………….  

Data i  podpis opiekuna prawnego 
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STRAŻMAGEDON 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU 
 Ja ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, nr dow. tożsamości lub PESEL) 

niniejszym oświadczam, iż: 
1. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie 

nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków (np. leków, środków psychotropowych, 
stymulujących), które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać lub ograniczać moją sprawność psychomotoryczną 
i zdolność podejmowania decyzji. 

2. Stan mojego zdrowia w pełni pozwala na wzięcie udziału w biegu z przeszkodami w dniu 
……………………………………………………………………………. (data biegu). 

3. Podczas biegu  zobowiązuję się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od organizatorów 
i ich przedstawicieli, w tym wolontariuszy, a także służb medycznych i ratowniczych. 

4. Uczestniczę w biegu  na własne życzenie i ryzyko. Mam świadomość, że biegi  terenowe z przeszkodami to 
wydarzenia podwyższonego ryzyka, w trakcie których mogę doświadczyć skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. 
otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań, a także ukąszeń, wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju niedogodności 
związanych z charakterem biegu i oświadczam, że ponoszę osobiście wyłączną odpowiedzialność za ich 
zaistnienie. 

5. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przeze mnie 
komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z moim uczestnictwem w biegu. 

6. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przeze mnie nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń 
z tego tytułu wobec organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy pracujących podczas biegu 
STRAŻMAGEDON. Niniejszym zwalniam Organizatorów, ich współpracowników  i wolontariuszy ze wszelkiej 
odpowiedzialności za doznane przeze mnie szkody, które związane są z moim uczestnictwem w biegu. 

7. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat mojego 
stanu zdrowia, istotna z punktu widzenia mojego bezpieczeństwa podczas biegu STRAŻMAGEDON, nie 
została przeze mnie pominięta ani zatajona. 

8. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub w związku z moim 
uczestnictwem w biegu  STRAŻMAGEDON będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości ogólnej. 

9. Zapoznałem się i akceptuję regulamin   biegu STRAŻMAGEDON  

10. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatorów, sponsorów oraz oficjalnych partnerów, 
których , utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo mojego wizerunku. Publikacja ta może nastąpić w 
relacjach z imprezy, a także we wszelkich materiałach promocyjnych  biegu STRAŻMAGEDON, w tym 
zamieszczonych na stronach internetowych, w mediach i mediach społecznościowych. 

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji biegu STRAŻMAGEDON 
przez organizatorów oraz sponsorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

12. Jestem świadom, że zmagania uczestników biegu STRAŻMAGEDON będą filmowane z użyciem drona. Pilot 
drona posiada wiedzę i środki techniczne żeby przeprowadzać takie loty bezpiecznie. W związku                                      
z możliwością popełnienia błędu przez pilota lub awarią drona zachowam szczególną ostrożność i nie będę 
dotykał ani zbliżał się do drona. W razie upadku drona będę chronił głowę. 

 

……………………………………………… 
   miejscowość, data, czytelny podpis 

 
 

 

Załącznik nr 2  


