
Regulamin „Biegu o Kwiat Azalii” 
 

ORGANIZATOR 

 
Stowarzyszenie „Nowosarzyńska Grupa Biegowa” 

 
WSPÓŁORGANIZATOR 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 

 
PARTNERZY 

 
I liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie 

8 Drużyna Harcerska „Kameleon” w Nowej Sarzynie 

 

Termin i miejsce 
 

Niedziela, 18 lipiec 2021 r. 

 

Biuro zawodów : I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie, ul. Komisji Edukacji 

Narodowej 5 

Biuro zawodów czynne od 13.00-14.30 

 

Trasa i start 
 

Start biegu : Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1 ( 200 m od biura zawodów)  

 

Dystanse biegów :  

 

5 km „Szybka Piątka” trasa 100% asfaltowa – start biegu godz.15.00 

10 km bieg trasa 90 % w terenie leśnym– start biegu 15.05 

10 km Nordic Walking trasa 90 % w terenie leśnym – start zawodów 15.05 

 

 

Trasy biegów zostaną oznakowane taśmami i tabliczkami informacyjnymi. Na trasie 5 km i 

10 km będzie po jednym punkcie odżywczym. W razie wystąpienia silnych upałów, na 

dystansie 10 km będzie dwa punkty odżywcze.  

 

 

Uczestnictwo 
 

Aby wziąć udział w biegu należy : 

- zarejestrować swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.chronotex.pl 

- wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika 

- do startu w biegach 5 km, 10 i zawodach Nordic Walking dopuszczeni zostaną zawodnicy 

którzy ukończyli 16-ty rok życia i podpiszą oświadczenie, 

- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu,  

http://www.chronotex.pl/


- uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach lub zawodach Nordic Walking 

wiąże    się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 

wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci, 

- przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i 

ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i 

dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną 

odpowiedzialność, 

- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z 

regulaminem zawodów, akceptuje go i zobowiązuje do jego przestrzegania, 

-wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów 

w dniu imprezy. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport 

do kontroli daty urodzenia, 

- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku, 

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i zobowiązany jest do 

jego przestrzegania, 

- każdego zawodnika na dystansie 10 km biegu i zawodów Nordic Walking obowiązuje limit 

czasowy 2h  

- limit czasowy na dystansie 5 km wynosi 1 godz.  

 

 

Klasyfikacja 

• W biegu na dystansie 5 km generalna kobiet i mężczyzn, miejsca I-III 

• Senior Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat); 2003-1986 

• Master Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat); 1985-1976 

• Weteran Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat); 1975-1961 

• Super Weteran  Kobiet / Mężczyzn (60+lat); 1960 

 

- Najszybszy mieszkaniec i najszybsza mieszkanka Miasta i Gminy Nowa Sarzyny, 

miejsce I 

 

• W biegu na dystansie 10 km generalna kobiet i mężczyzn, miejsca I-III 

• Senior Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat); 2003-1986 

• Master Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat); 1985-1976 

• Weteran Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat); 1975-1961 

• Super Weteran  Kobiet / Mężczyzn (60+lat); 1960  

 

- Najszybszy mieszkaniec i najszybsza mieszkanka Miasta i Gminy Nowa Sarzyny, 

miejsce I 

 

 

 



 

• W zawodach Nordic Walking generalna kobiet i mężczyzn 

 

• Senior Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat); 2003-1986 

• Master Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat); 1985-1976 

• Weteran Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat); 1975-1961 

• Super Weteran  Kobiet / Mężczyzn (60+lat); 1960  

 

Najszybszy mieszkaniec i najszybsza mieszkanka Miasta i Gminy Nowa Sarzyna miejsce I 

 

Nagrody 
 

Nagrody w postaci pucharów. 

• W biegu na dystansie 5 km, 10 km, oraz zawodach Nordic Walking 

- klasyfikacja generalna - mężczyźni – miejsca I-III 

- klasyfikacja generalna - kobiety – miejsca I-III 

- kategorie wiekowe 

- Najszybszy mieszkaniec i najszybsza mieszkanka Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – miejsce I  

 

Dekoracja uczestników 

 
Dekoracja zwycięzców nastąpi przy starcie/mecie biegów. W razie złych warunków 

atmosferycznych w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 5. 

 

Bieg 5 km, 10 km, Nordic Walking – godz. 17.00 

 

Po dekoracji – losowanie atrakcyjnych nagród.  

 

Limity uczestników: 

Limity uczestników: 

Ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom biegu organizatorzy 

wprowadzają ograniczenia liczby uczestników: 

• biegu na dystansie 5 km – 60  osób. 

• Bieg na dystansie 10 km – 60 osób 

•  zawodów Nordic Walking – 60 osób 

 

Wpisowe 

 

Wpisowe dla biegu „Szybka Piątka” wynosi : 

1 maja– do dnia zawodów– 60 zł 

 

 

Wpisowe dla biegu 10 km i zawodów Nordic Walking : 

 



1 maja – do dnia zawodów– 70 zł 

 

 

Po 07.07.2021 opłata i zapisy na bieg do wyczerpania wolnych pakietów . Po tym 

terminie rejestracja może odbyć się po bezpośrednim kontakcie z organizatorami biegu i 

będzie uzależniona od dostępności miejsc, medali oraz pakietów startowych. 

 

Do 07.07.2021 r. istnieje możliwość przepisania pakietu na inną osobę.  

 

Dane do uiszczenia opłaty startowej :  

Stowarzyszenie „Nowosarzyńska Grupa Biegowa”  

Sarzyna 246 

37 – 310 Nowa Sarzyna 

Numer konta : 52 9430 1058 1005 4417 2000 0001 

 

Tytuł płatności: Imię i nazwisko, dystans – wpisowe do „Bieg o Kwiat Azalii” 

Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi. Opłata podlega zwrotowi w przypadku 

przeniesienia biegu na inny termin. Istnieje możliwość przeniesienia wpłaconej opłaty na 

innego zawodnika do 7 lipca.  

 

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje pakiet startowy, obejmujący: 

- pamiątkowy medal,  

- upominek pamiątkowy/rzeczowy 

- obsługę informatyczną mierzenia czasu 

- punkty odżywcze na trasie 

- posiłek, oraz bufet po biegu ( jeśli obostrzenia Covid-19 na to pozwolą) 

- pierwszą pomoc w nagłych wypadkach 

- udział w losowaniu nagród niespodzianek  

 

 

Zgłoszenia 

 

- zgłoszeń do biegów głównych, oraz zawodów Nordic Walking należy dokonywać przez 

stronę http://chronotex.pl  

- pytania we wszelkich sprawach dotyczących biegu można zadawać za pośrednictwem 

bieg.azalia@gmail.com lub telefonicznym : 

 

Biegi główne :  

Barbara Łuczak-Pokój : 534041122 

Jerzy Dąbek : 508575138 

Robert Sądej – 691674379 

 

 

Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia, czy jego zgłoszenie zostało 

ujęte na liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z 

tym związanych. 

http://chronotex.pl/
mailto:bieg.azalia@gmail.com


Postanowienia końcowe 
 

- Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika  

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o    

zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, 

ogłoszone w osobnym komunikacie. 

- Wszystkie spory zgłaszane są maksymalnie do 30 minut po zamknięciu dystansu. Spory 

rozpatruje Organizator, który po zapoznaniu się z wniesionym protestem ma prawo prosić 

strony sporu o udostępnienie śladu trasy przebytej przez sporne osoby w celu wyjaśnienia 

złożonej skargi. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca 

- Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów; 

- Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

organizatorowi zawodów  

- Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym 

dalej „RODO” 

- Depozyty, szatnie , oraz prysznice będą się znajdować w biurze zawodów w I Liceum 

Ogólnokształcącym ul. Komisji Edukacji Narodowej 5 (Jeśli na terenie kraju będą 

występować ograniczenie z powodu pandemii COVID-19 szatnie będą nie czynne, ani nie 

będzie możliwości zostawienia rzeczy w depozycie. Po biegu nie będzie możliwości 

skorzystania z pryszniców, czynne jedynie będą toalety). 

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

Organizator pragnąc zapewnić najwyższe bezpieczeństwo zawodnikom, a jednocześnie 

działając w ramach prawa i zgodnie z wytycznymi Rządu RP regulamin imprezy 

zostanie dopasowany do aktualnie obowiązujących przepisów. 

 

Jeśli w tym czasie na terenie kraju będą występować ograniczenia z powodu pandemii 

COVID-19 w trakcie trwania zawodów każdy z uczestników zobowiązany będzie do 

posiadania maseczki zakrywającej usta i nos. Na terenie miejsca startu oraz biura. 

zawodów znajdować się będą dozowniki z płynem do odkażania rąk. Prosimy 

zawodników o stosowanie się do zaleceń! 

 

 

 

 

 
 


