
 
Mikołajkowy Charytatywny Bieg w Grabnie 

23.11.2019  
Start/meta  Parking przy Kościele Parafialnym 

w Grabnie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1. CEL IMPREZY  
- zbiórka środków, słodyczy, paczek, zabawek dla dzieci z Domu Dziecka w Jasieniu, 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzuchowej oraz Placówki Wsparcia 
Dziennego w Wojniczu  
- promocja aktywnego spędzania wolnego czasu  
- promocja wolontariatu 

2. ORGANIZATOR 
- Regionalne  Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wojnicz  
- Pomiar czasu – Kępa Sport 

3. TERMIN I MIEJSCE  
- 23 listopada 2019 r.(sobota)  
- Miejscowość: Plac przy Kościele Parafialnym w Grabnie  
Grabno, gmina Wojnicz, Powiat  Tarnowski  
(GPS Szerokość geograficzna: 49.927888 | Długość geograficzna: 20.780926)  

PROGRAM: 
- Biuro zawodów: 9:00 – 11:30  
- Start biegu głównego: 12:00  
- Biegi dzieci i młodzieży: 11:00  

4. DYSTANSE 

* Mikołajkowy Charytatywny Bieg – ok. 7 km  
(50 % drogi asfaltowane, 50 % ścieżki leśne utwardzane)  
- Trasa oznakowana co 1 km -dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl) 
- Pomiar czasu: elektroniczny  
- Trasa pagórkowata: leśna i asfaltowa  
- bieg crossowy o zróżnicowanym profilu trasy  
* Biegi dzieci – podział na kategorie wiekowe   

5. KLASYFIKACJE 
A. Mikołajkowy Charytatywny Bieg – dystans ok. 7 km  
 
Klasyfikacja OPEN – Kobiet/Mężczyzn (1-3 miejsca)  
 
Klasyfikacje Wiekowe  
 
Mężczyźni    Kobiety 
M-1 16-29 lat    K-1 16-29 lat  
M-2  30-39 lat   K-2 30-39 lat  
M-3 40-49 lat    K-3 40-49 lat  
M-4 50 i więcej   K-4 50 i więcej  
 
B. Biegi Dzieci i  Młodzieży  
M-1 Przedszkolaki   K-1 Przedszkolaki  
M-2 I - III klasa podstawowa K-2 I - III klasa podstawowa  
M-3 I V - VI klasa podst.  K-3 I V - VI klasa podst.  
M-4 VII-VIII klasa podst.  K-4 VII-VIII klasa podst.  



 
 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU  
A. Impreza ma charakter otwarty  
B. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby pełnoletnie, oraz osoby w wieku 
od 16 lat, jeśli posiadają pisemną zgodne rodziców.  
C. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne 
podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa 
w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów lub przedstawienie przez 
uczestnika zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w biegu 
D. Pakiet Startowy( Bieg na ok 7 km)  
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet 
startowy, na który składają się:  
- numer startowy  
- elektroniczny pomiar czasu  
- artykuły pozyskane od sponsorów  
- wodę na tracie i mecie zawodów  
- pamiątkowy medal na mecie  
- posiłek na mecie  
 
E. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez 
organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego 
w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy 
biegu otrzymują CHIPY Startowe , które należy zwrócić na mecie biegu. Nie 
zwrócenie chipu startowego, oznacza dla uczestnika poniesienie kary pieniężnej 
w kwocie 100 zł 
 
F. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną 
zdyskwalifikowani.  
 
G. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych 
środków odurzających.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ZGŁOSZENIA 
- biuro zawodów/ odbioru pakietów startowych mieści się na miejscu 
STARTU/METY- parking przy Kościele Parafialnym w Grabnie, gmina Wojnicz.
  
- zgłoszenia do biegu głównego i biegów dzieci dostępne są przez Internet na stronie: 
www.kepasport.pl lub w biurze zawodów od godziny 8:30 do 10:30 w dniu zawodów. 
 
Za zgłoszenie uważa się dostarczenie formularza na stronie www.kepasport.pl lub 
formularza pisemnego i wpłacenie opłaty startowej:  
 
- w wysokości 20 zł przelewem – do dnia 15 listopada 2019 r.  
-  w wysokości 30 zł przelewem – do dnia 21 listopada 2019 r.  
- w wysokości 40 zł w biurze zawodów – 23 listopada 2019 r.  
 
Wpłaty za pośrednictwem przelewów On-Line na stronie www.kepasport.pl ( na 
liście startowej)  
 
A. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęcie celem 
weryfikacji danych osobowych o raz wieku.  
B. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie ma również możliwości 
przeniesienia jej na inna osobę.  
 
BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
- udział w biegach dla dzieci i młodzieży jest darmowy, każdy z uczestników 
otrzyma medal  
 

8. NAGRODY 
- każdy z uczestników otrzyma medal  
- wśród wszystkich uczestników Mikołajkowego Charytatywnego Biegu odbędzie 
się losowanie cennych nagród.  
 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
- Administratorem danych osobowych jest Organizator  
- Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz wyrażenie zgody na ich 
przetwarzanie jest dobrowolne  
- Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa w celu prowadzenia usług rejestracji do 
zawodów, zarządzania zgłoszeniami i wynikami zawodów oraz prawidłowego 
przeprowadzenia zawodów(podstawa prawna: Art 6 pkt 1 lit. B RODO).  
- Dane przetwarzane są od momentu rejestracji do momentu wycofania przez zgody 
Uczestnika. (tj. publikacja na listach startowych, wynikach, klasyfikacjach: imiona, 
nazwiska, roku urodzenia, miejscowości, nazwy zespołu )  
- Uczestnik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych.  
- Wycofanie zgody przez uczestnika lub ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych skutkuje usunięciem z list startowych, z wyników oraz uniemożliwia 

http://www.kepasport.pl/
http://www.kepasport.pl/
http://www.kepasport.pl/


udział w biegu. 
 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
- służby zabezpieczające to: Ochotnicza Straż Pożarna z Grabna oraz Wojnicza, 
organizacja łączności podczas biegu – kontakt Krystian Zieliński 506 128 037 
- pomiar czasu/ spiker Kępiński Leszek  
 
- Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,  
- Wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych 
roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas 
trwania imprezy,  
- Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest 
zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 
- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie.  
- Organizator biegu zapewnia dla uczestników posiłek, napoje po biegu oraz medale. 
- Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne 
z akceptacją Regulaminu  
- Organizator informuje, że numery startowe są przydzielane zawodnikom/-czkom, którzy 
uiścili opłatę startową przed dniem zawodów tj. 21.11.2019, pozostałe osoby bez opłaty 
nie mają zagwarantowanego startu  
–ilość dodatkowych numerów startowych w dniu zawodów jest ograniczona.  
-Organizator zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających 
zdolność do udziału w biegu długodystansowym.  
- Wartość i ilość nagród rzeczowych jest uzależniona od ilości pozyskanych sponsorów 
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy 
- Parking dla samochodów znajduję się w wyznaczonych miejscach przez organizatora - 
Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 
- Organizator informuje, że nagrody należy odebrać w dniu zawodów, organizator nie 
wysyła nagród pocztą.  
- Organizator informuje, że NIE ma możliwości przepisania numeru startowego na inną 
osobę. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników 
wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, 
wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne 
potrzeby komercyjne.  
- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, 
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników 
biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na 
nośnikach elektronicznych, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w 
gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z 
działalnością prowadzoną przez Organizatora. 
- Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 
- W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
  
Dyrektor Biegu – Zieliński Krystian tel. 506 128 037  
 


