
Regulamin biegu 

II Goleniowski Bieg na 5 i 10 km „Biegiem na wakacje!” 

 

I. Cel: 

- promocja sportu 

- propagowanie biegania jako podstawowej formy ruchu 

- uczczenie początku wakacji na sportowo 

- aktywne spędzanie czasu 

 

II. Organizator: 

Stowarzyszenie "Bumerang Goleniów", ul. Konstytucji 3 Maja 1c/2, 72-100 Goleniów 

Kontakt: Beata Płóciennik, tel. 506 120 356, Agnieszka Roszatycka-Krause, tel. 510 161 295 

e-mail: bieg@goleniow.pl 

 

III. Termin: 

23.06.2018 

godz. 12.00 START – 5 km 

godz. 12.00 START – 10 km 

 

IV. Miejsce: 

Start i Meta – Goleniów, ul. Dworcowa 

Dystans - 5 km i 10 km 

 

V. Zgłoszenia: 

Na stronie: http://ultimasport.pl i http://bieg.goleniow.pl 

Termin zgłoszeń internetowych: od 26.03.2018 od godz. 12.00 do 8.06.2018 lub do wyczerpania 

limitu 260 zgłoszeń (dotyczy obu biegów) 

Nie przyjmujemy zgłoszeń oraz opłat w dniu startu !!! 

Opłata startowa wynosi we wszystkich biegach: 

- 40 zł do 23.05.2018 (środa), 

- po tym terminie w przypadku posiadania wolnych numerów startowych 50 zł do dnia 08.06.2018 

(piątek) 

- opłaty za bieg należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2018 r. do godz. 16:00. Nie 

uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z wykreśleniem z listy startowej. Decyduje kolejność wpłat. 

Jest możliwość wykupienia pakietu startowego wraz z pamiątkową koszulką techniczną. 

Koszt: opłata startowa + 10zł 

Pakiet startowy zawiera: numer startowy z chipem / agrafki / worek sportowy / bandana sportowa. 

Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują medal i zagwarantowane zadowolenie. Organizator 

zastrzega sobie prawo dokonania zmian w składzie pakietu startowego. 

 

Opłaty startowej można dokonać online WYŁĄCZNIE przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie 

www.ultimasport.pl, wybierając opcję "ZAPŁAĆ". W przypadku nieuiszczenia opłaty uczestnik zostaje 

skreślony z listy startowej. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu 

pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Po dokonaniu opłaty startowej jej 



zwrot nie jest możliwy. W przypadku odwołania Biegu z winy Organizatora, Organizator zobowiązany 

jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty startowej. 

 

Potwierdzeniem startu w biegu jest dokonanie opłaty startowej na konto organizatora. 

Opcjonalnie przy zgłoszeniach prosimy zaznaczyć rozmiar koszulki pamiątkowej (XS, S, M, L, XL) II 

Goleniowskiego Biegu na 5 i 10 km "Biegiem na wakacje!" 

Pakiety startowe nieodebrane przed startem do II Goleniowskiego Biegu na 5 i 10 km "Biegiem na 

wakacje!" przepadają. 

 

VI. Biuro zawodów: 

Odbiór pakietów startowych TYLKO w sobotę (23.06), w biurze zawodów 10:00-11:30 (hala OSiR przy 

ul. Norwida, Goleniów) 

W przypadku dostępności numerów startowych w dn. 23.06.2018, wyjątkowo będzie można zapisać 

się na bieg osobiście w biurze zawodów. Koszt rejestracji 60 zł (bez gwarantowanej koszulki). 

Pakiet startowy może odebrać tylko osoba startująca po okazaniu dokumentu tożsamości lub innego 

dokumentu ze zdjęciem. 

 

VII. Klasyfikacja: 

BIEG: 5 km - indywidualnie kobieta/mężczyzna 

BIEG: 5 km - najszybszy mieszkaniec Gminy Goleniów kobieta/mężczyzna 

BIEG: 10 km - indywidualnie kobieta/mężczyzna 

BIEG: 10 km - najszybszy mieszkaniec Gminy Goleniów kobieta/mężczyzna 

 

VIII. Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymają pamiątkowy medal 

Bieg 5 km - indywidualnie 3 pierwszych zawodników kobiety/mężczyźni - nagrody pieniężne w 

postaci bonów podarunkowych + statuetki 

Bieg 5 km - najszybszy mieszkaniec Gminy Goleniów kobieta/mężczyzna - nagrody pieniężne w 

postaci bonów podarunkowych + statuetki 

Bieg 10 km - indywidualnie 3 pierwszych zawodników kobiety/mężczyźni - nagrody pieniężne w 

postaci bonów podarunkowych + statuetki 

Bieg 10 km - najszybszy mieszkaniec Gminy Goleniów kobieta/mężczyzna - nagrody pieniężne w 

postaci bonów podarunkowych + statuetki 

 

IX. Pozostałe informacje: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. 

2. Podczas II Goleniowskiego Biegu na 5 i 10 km "Biegiem na wakacje!" wszyscy zawodnicy muszą 

mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru 

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

3. Przebywanie na trasie II Goleniowskiego Biegu na 5 i 10 km "Biegiem na wakacje!" bez ważnego 

numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z 

trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, 

rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego 

przez Organizatora. Niedozwolone jest również bieg z psem. 



4. Decyzje personelu medycznego i paramedycznego obsługującego Bieg dotyczące kontynuowania 

biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. 

6. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 

7. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu 

wyników. 

8. Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów. 

9. Do dyspozycji uczestników II Goleniowskiego Biegu na 5 i 10 km "Biegiem na wakacje!" będzie na 

terenie biura zawodów szatnia z szafkami (bez możliwości zamknięcia na klucz). Organizator biegu nie 

odpowiada za wszystkie rzeczy pozostawione w przechowalni. 

10. Liczba numerów startowych ograniczona do 260-łącznie wszystkie biegi (decyduje kolejność 

wpłaty) 

11. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, 

w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz 

Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i podmiotom 

powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, 

wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Uczestnik udziela Organizatorowi 

oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, 

informacji, pomysłów Uczestników w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i 

wynagrodzenia majątkowego Uczestnika. 

12. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż: 

a) administratorem danych osobowych uczniów jest Stowarzyszenie Bumerang Goleniów, ul. 

Konstytucji 3 Maja 1c/2, 72-100 Goleniów 

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iodo.szczecin@gmail.com Telefon: 579 979 

237, 

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z II Goleniowskim 

Biegiem na 5 i 10 km "Biegiem na Wakacje!" na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

d) dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku; 

e) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

cofnięciem; 

f) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.; 

g) podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże uczestnik jest 

zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niemożliwość uczestniczenia w zawodach. 

13. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak 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 Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za 



konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia 

personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do 

udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także 

transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. 

Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez 

Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a 

wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z 

obecnością lub udziałem. 

 

X. Uczestnik w Biegu: 

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy 

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za 

sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 

fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą 

wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie 

Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty 

Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się 

z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie 

na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. 

Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów 

adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek 

osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, 

stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału 

Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. 


