
 
 

Regulamin 2020 
BIEG WIRTUALNY 

 

IV ZDROWY PROJEKT RUN 
Bieg Pamięci Trenera Emila Wzorka 

8.11.2020-20.12.2020 
 
1. CEL IMPREZY 
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej 
zarówno wśród dzieci jak i dorosłych,  
- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Tarnowa i regionu 
Małopolski 
 
2. ORGANIZATOR 
- Kępa Sport 
- Stowarzyszenie Kępa Sport 
- LKS Burzyn 
 
3. WSPÓŁORGANIZATORZY 
- Urząd Miasta Tarnowa 
 
 
4. TERMIN I MIEJSCE: 
- Termin: 8.11.2020 - 20.12.2020 
- Miejsce: Cała Polska 
 
5. Dystans 
- Dystans: dowolny trasa o dystansie 10 km. 
- Pomiar czasu: własnoręczny 
 
6. WARUNKI UCZESTNICTWA w WIRTUALNY BIEGU  
A. Impreza ma charakter otwarty.  
B. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby pełnoletnie, oraz osoby w wieku od 16 lat (ur. 2004r.), 
jeśli mają pisemną zgodę rodziców.  
C. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie uzupełnienie formularz zgłoszeniowego o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne na stronie 
www.kepasport.pl. /Dz.Ustaw nr 101, poz 1095  
 
D. PAKIET STARTOWY (Bieg 10 km) 
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy, na który składają 
się:  
- numer startowy 
- pamiątkowy medal  
- pamiątkowa termo-aktywną opaska na głowę 
- wysyłka pakietu na wskazany adres 
  
 
 
 
 



 
 

W wirtualnym biegu nie będzie prowadzonej klasyfikacji. 
Pokonany dystans należy przesłać w formie zdjęcia (screen’u trasy do organizatora na e-mail: 
zmiana@kepasport.pl lub na facebooku: https://www.facebook.com/kepasports lub opublikować na 
wydarzeniu związanym z wirtualnym biegiem.  
Przesłane zdjęcia będą publikowane na facebooku na wydarzeniu związanym z wirtualnym biegiem. 
 
9. ZGŁOSZENIA: 
- Zgłoszenia do biegu głównego dostępne są przez Internet strona: www.kepasport.pl  
 
Opłaty - WIRTUALNY Bieg główny 10 km  
- Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza na stronie www.kepasport.pl  
 

• w wysokości 39 zł  - do 19 grudnia 2020 (przelewy TPAY.com) 
• ZAPISY TYLKO PRZEZ INTERNET 

Wpłaty przyjmowane są poprzez stronę www.kepasport.pl – szybkie przelewy On-Line za 
pomocą systemu TPAY.com dostępnego na stronie www.kepasport.pl 
 
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego 
- Organizator informuje, że numery startowe są przydzielane zawodnikom/-czkom, którzy uiścili 
opłatę startową przed dniem zawodów tj. 19.12.2020, pozostałe osoby bez opłaty nie mają 
zagwarantowanego startu  
- Wydarzenie 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 
- Uczestnicy biegów NIE są ubezpieczeni przez organizatora.  
- Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z akceptacją 
Regulaminu.  
- Organizator zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających zdolność 
do udziału w biegu długodystansowym. 
- Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 
- 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. 
- Zgoda na udział w biegu jest dobrowolna oraz uczestnik/-czka ma prawo cofnąć zgodę w każdym 
czasie, ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia 
danych. 
- W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
- Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany 
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 
 
Dyrektor Biegu: 
Leszek Kępiński 
tel. 665 611 079 
kontakt@kepasport.pl 
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