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II BIEG ŁYSOMICZEK 

REGULAMIN ZAWODÓW 

  

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem II BIEG ŁYSOMICZEK jest stowarzyszenie DLA NAS przy współudziale 

Wójta Gminy Łysomice, firmy  F.H.U. Artur Marzec oraz NaNudęMy. 

 

II. CEL IMPREZY 

Organizowana przez nas impreza sportowa oraz wydarzenia z nią związane mają na 

celu: 

1. Promocję gminy Łysomice. 

2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. 

3. Integracja lokalnych społeczności i mieszkańców Gminy Łysomice. 

4. Aktywowanie do zabawy całych rodziny, sąsiedztw oraz młodzieży. 

5. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej. 

6. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych na terenie gminy 

Łysomice. 

7. Promocję współzawodnictwa sportowego w duchu Fair Play. 

8. Pomaganie w pokonywaniu i przekraczaniu własnych barier i własnych słabości. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

Zawody odbędą się 15 września (niedziela) 2019 roku od godziny 15:00 

START i META zawodów oraz cała impreza zorganizowana będzie na terenie jeziora 

Kamionki Małe 

Miejsce biura zawodów będzie mieściło się na polu namiotowym przy plaży. 

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca zawodów, przy czym 

Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej 

informacji na stronie internetowej http://nanudemy.pl (zakładka ŁYSOMICZEK),  

funpagu @BiegLysomiczek oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed 

rozpoczęciem zawodów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje 

powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do 

Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora. 

http://nanudemy.pl/
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IV. CHARAKTER IMPREZY 

Impreza ma charakter otwarty. ŁYSOMICZEK -   to przede wszystkim rodzinna impreza 
biegowa w terenie z przeszkodami dla mieszkańców gminy Łysomice. Zależy nam by 
rodzic mógł wystartować i nie tylko zmierzyć się z wyzwaniem, ale także wspólnie 
z swoim synem lub córką przebyć trasę, którą przygotowaliśmy. W każdej z tych 
dyscyplin uczestnicy sprawdzą swoją, wytrzymałość psychiczną i fizyczną, sprawność 
i kondycję. Przygotowane przez nas przeszkody sprawią całej rodzinie wiele radości 
i niezapomnianych chwil.   

 

V. PROGRAM ZAWODÓW 

12:00 – 14:00 – przyjmowanie zawodników i praca biura zawodów 

15:00 -  starty zawodników najmłodszych ( trasa dla dzieci na plaży) 

16:00 - starty zawodników dorosłych ( trasa wokół jeziora około 5km) 

18:00-        dekoracja zwycięzców 

18:30- koncert oraz festiwal kolorów 

20.00 - uroczyste zakończenie zawodów 

 

VI. UCZESTNICTWO 

 

W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 4 rok życia i są 
mieszkańcami gminy Łysomice. Dzieci w wieku 4-10 będą mogły wystartować 
wyłącznie pod kontrolą swoich rodziców którzy będą za nie odpowiedzialni.   Osoby 
niepełnoletnie będą dopuszczone do udziału w Biegu tylko za pisemną zgodą rodzica 
lub opiekuna prawnego, którego obecność w czasie zawodów jest konieczna.  

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku 
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 

Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
wewnętrznych Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji 
kolejnych biegów oraz dokumentowania zawodów, każdy zawodnik ma obowiązek 
zapoznać się z Regulaminem ŁYSOMICZKA i zobowiązany jest do jego przestrzegania.  

Każdy uczestnik zgłoszony do II Biegu ŁYSOMICZKA otrzyma numer startowy, który 
będzie przypisany uczestnikowi. Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek 
zmian i modyfikacji w wyglądzie numerów startowych.  

Każdy zawodnik musi dokonać opłaty rejestracyjnej 

 

Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym 

i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu z przeszkodami.  

 

VII. KLASYFIKACJA 
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Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja: 

1. OPEN kobiet i mężczyzn. 

2. Dzieci wiek 4-5 

3. Dzieci wiek 6-8 

4. Dzieci wiek 9-11 

5. Dzieci  wiek 12-17 

 

Organizator może wprowadzić dodatkowe kategorie biegowe. 

 

VIII.  ŚWIADCZENIA I NAGRODY 

Organizator w ramach zawodów zapewnia następujące świadczenia:  

1. Posiłek regeneracyjny i napój na mecie. 

2. Obsługę sędziowska oraz elektroniczny pomiar czasu.  

3. Numer startowy. 

4. Pamiątkowy medal dla osób które ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasowym 

(1,5h). 

5. Puchary lub statuetki lub inne nagrody rzeczowe dla zawodników z pierwszych trzech 

miejsc w poszczególnych kategoriach ( uzależnione od ilości sponsorów). Nagrody z 

poszczególnych kategorii nie dublują się. 

6. Niezapomniane wrażenia i dobrą zabawę z NaNudęMy. 

 

IX. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko i wyłącznie poprzez panel zgłoszeniowy na stronie 

internetowej www.chronotex.pl do 14 września 2019 r. lub do wyczerpania limitu 

startujących. 

LIMIT STARTUJĄCYCH wynosi 150 osób  

Za ZGŁOSZENIE uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 

stronie internetowej i wniesienie opłaty rejestracyjnej. Tylko dokonanie opłaty 

rejestracyjnej decyduje o znalezieniu się zawodnika na liście startowej. 

 

 

X. KOSZTY UCZESTNICTWA 

OPŁATA REJESTRACYJNA jest stała niezależnie od terminu jej wniesienia (max. do 

15.09.2019 r.) i wynosi 30 zł/osoba dorosła lub dziecko biegnące na trasie wokół 

jeziora  oraz dziecko 10 zł - trasa plaża 

OPŁATA REJESTRACYJNA nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zawodów. 

Istnieje możliwość przeniesienia opłaty rejestracyjnej na innego zawodnika bezpłatnie 

do 10.09.2019 r., a po tym terminie po wniesieniu opłaty dodatkowej w wysokości 20 

zł. 

 

http://www.chronotex.pl/
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Opłata rejestracyjna jest opłatą za uczestnictwo w zawodach. Opłata rejestracyjna 

przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów organizacyjnych zawodów oraz 

nagród dla zwycięzców. Pakiet startowy dla zawodników jest bezpłatny. 

 

XI. ZASADY RYWALIZACJI 

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do: 

1. Posiadania numeru startowego przeczepionego według zaleceń organizatora. 

2. Zapoznania się z regulaminem zawodów i bezwzględnego przestrzegania postanowień 

w nim zawartych. 

3. Bezwzględnego przestrzegania przepisów ppoż. Obowiązujących na terenie 

nadleśnictwa. 

4. Przestrzegania zasady fair-play. 

5. Przestrzegania zasady samowystarczalności – niedopuszczalna jest pomoc osób 

trzecich (za wyjątkiem sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu). 

6. Przestrzeganie zakazu ingerowania w oznakowanie trasy. 

7. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na odcinkach, gdzie trasa prowadzić 

będzie drogami publicznymi i w miejscach ich przekraczania oraz zachowania 

szczególnej ostrożności w związku z innymi użytkownikami tras, w tym również 

rowerzystami. 

8. Wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym oraz 

innych służb zabezpieczających trasę zawodów z ramienia Organizatora. 

9. Przestrzegania zakazu poruszania się poza wyznaczona trasą. 

10. Przestrzegania zakazu niszczenia przyrody i zaśmiecania trasy zawodów. 

W przypadku niestosowania się do któregokolwiek z punktów zawodnik może zostać 

zdyskwalifikowany. 

 

XII. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Biorąc udział w imprezie musisz liczyć się z tym, że możesz się zadrapać, otrzeć, lub 

nabawić się kontuzji. 

2. Niedopuszczalne jest startowanie w butach z kolcami, jak również udział pod wpływem 

alkoholu lub innych używek (narkotyki, doping, dopalacze, inne). Zakazy te 

podyktowane są przede wszystkim bezpieczeństwem uczestników. 

3. Jeżeli uczestnik nie dostosuje się i złamie powyższe zakazy Organizator może 

wykluczyć go z imprezy i usunąć z jej terenu. Ponadto Organizator może wyciągnąć 

konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika. 

4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. Dlatego każdy z uczestników powinien 

posiadać wykupione odpowiednie ubezpieczenie. 

 

XIII. PROTESTY 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów, klasyfikacji oraz wyników należy składać 

wyłącznie w formie pisemnej w dniu imprezy w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące 
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wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia 

wyników mailowo nanudemy@nanudem.pl  

 

XIV. DANE OSOBOWE 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów 

związanych z organizacją zawodów. 

2. Dane osobowe uczestników Łysomiczka będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

3. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest 

Organizator. 

4. Współadministratorem danych osobowych jest „CHRONOTEX” w zakresie pomiaru 

czasu i publikacji wyników. CHRONOTEX, ul.Ogrodowa 97, 32-700 Bochnia, Polska, 

tel:+48 660 077 065, e-mail: biuro@chronotex.pl 

5. Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 1 w związku z udziałem w zawodach 

obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, 

w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany 

będzie projekt. 

6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

udział w biegu. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego 

i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na 

wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do 

uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na 

wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie 

o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi 

przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie 

kierując korespondencję na adres Organizatora. 

8. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte 

w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku 

będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych 

informacji żadnym osobom trzecim. 

 

XV. OCHRONA WIZERUNKU  

1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz na publikację 

materiałów z imprezy zawierających jego wizerunek, głos lub wypowiedź w całości lub 

w częściach na potrzeby marketingowe i promocyjne Organizatora, jego imprez oraz 

partnerów. 

mailto:biuro@chronotex.pl
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2. Zgoda obejmuje wykorzystanie i publikację wizerunku uczestnika oraz materiałów 

z imprez zawierających jego wizerunek na stronach internetowych, portalach 

społecznościowych, w prasie, radiu, telewizji. 

3. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za wykorzystanie lub/i publikację jego 

wizerunku lub/i materiałów z imprez z jego wizerunkiem. 

 

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

2. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, o czym będzie informował na 

stronie internetowej zawodów. 

3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń 

Organizatora oraz lekarza (ratownika medycznego). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz dokumenty 

pozostawione bez nadzoru. 

5. Uczestnik, który nie stawił się z jakiejkolwiek przyczyny na starcie imprezy nie będzie 

do niej dopuszczony. 

6. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane przez uczestników nie będą do nich 

wysyłane 

7. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

8. Uczestnik zobowiązuje się do: 

• przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie 

uznawany jako usprawiedliwienie); 

• zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

• realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy; 

• kulturalnego zachowywania się; 

• samodzielnego pokonania przeszkód po wyznaczonej trasie. 

9.  Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica 

lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej. 

10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie trwania powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze imprezy lub w Biurze Zawodów pod rygorem 

poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej. 

11. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą 

usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

12. Na trasie mogą występować odcinki niebezpieczne, naturalne i sztuczne przeszkody, 

strome podbiegi i zbiegi. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik. 

13. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 

z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, 

które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników 
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imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone 

szkody. 

14. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników. 

Jednocześnie informuje i nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia 

obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą 

wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w imprezie. 

15. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii 

uczestników. 

16. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania zawodów 

są ostateczne i nieodwołalne. 

17. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników bez opieki. 

18. Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu każdej edycji Łysomiczka 

oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody 

Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla 

własnego użytku, nie w celach zarobkowych).Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że 

udział w imprezie jest jednoznaczny z znajomością przedmiotowego regulaminu. 

19. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie mu pierwszej pomocy medycznej, wykonanie 

innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce 

przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatora. 

20. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że: 

• jest zdrowy i nie zataił okoliczności zdrowotnych wykluczających go z udziału 

w imprezie;  

• nie ma żadnych przeciwwskazań, w szczególności zdrowotnych, do udziału 

w imprezie i jest w pełni zdolny do udziału w danej imprezie; 

• bierze udział w imprezie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność i ryzyko; 

• przyjmuje do wiadomości i jest świadomy tego, że udział w zawodach wiąże się 

z wysiłkiem fizycznym, psychicznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych; 

• przyjmuje do wiadomości i jest świadomy tego, że z udziałem w zawodach mogą 

wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. 

21. Nieprzestrzeganie Regulaminu zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika. 

22. W przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego 

i pamiątkowy medal. 

23. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

24. Każdy zawodnik osobiście odbiera pakiet startowy w BIURZE ZAWODÓW. 

25. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na 

adres: nanudemy@nanudemy.pl lub poprzez funpage @BiegLysomiczek.  

 

 

 

mailto:nanudemy@nanudemy.pl


Stowarzyszenie DLA NAS  
Ul Cyprysowa 8 

87-148 Papowo Toruńskie 

 

 

 

 

 


