
       

REGULAMIN 

GRYFNY BIEG - 15  CZERWCA  2019 r. 

 

I. ORGANIZATOR  

Organizatorem biegu jest:  

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.  

Aleja Różana 2,  41-501 Chorzów , Polska  

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego  

Rejestru Sądowego, KRS: 0000169777; NIP: 627-001-21-63; REGON: 000150194. 

II. TERMIN, MIEJSCE, TRASA, POMIAR CZASU 

1. Bieg odbędzie się 15 czerwca  2019 roku na terenie Parku Śląskiego. 

2. Start: godzina 14:00.  

3. Długość trasy: 5 km. 

4. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 60 minut. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną 

do mety do godz. 15:00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.  

5. Klasyfikacja najszybszego zawodnika i zawodniczki odbywa się wg ręcznego pomiaru czasu. 

6. W trakcie biegu nie ma prowadzonego elektronicznego pomiaru czasu. Pomiar czasu będzie dokonywany ręcznie jedynie dla 

najszybszego zawodnika i najszybszej zawodniczki na mecie. 

 

III. UCZESTNICTWO I SUBSTANCJE BARWIĄCE 

1. W Biegu mogą wziąć udział osoby bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować 

w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność 

rodzica/opiekuna prawnego.  

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód 

osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie 

podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).  

3. Zawodnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających 

z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa 

w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa 

w zawodach.  

4. Organizator wprowadza limit uczestników na poziomie 1500 zawodników.  

5. Uczestnik Gryfnego Biegu oświadcza, że ma świadomość, iż podczas Biegu przewiduje się wejście jego uczestników 

w kontakt ze związkami chemicznymi: syntetyczne barwniki spożywcze i skrobia, które składają się na substancję 

powodującą krótkotrwałe (ustępujące) zabarwienie powierzchni skórnych, ubrań i włosów. Substancje te nie są szkodliwe 

dla zdrowia lub życia ludzkiego, niemniej nie można wykluczyć, że niektórzy z uczestników Biegu mogą być uczuleni na te 

substancje, lub reagować na nie w sposób powodujący nieprzewidziane i niepożądane skutki. Dlatego też każdy 
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z uczestników jest zobowiązany zasięgnąć opinii lekarskiej w przedmiocie braku przeszkód zdrowotnych do udziału 

w Gryfnym Biegu w tym braku przeciwwskazań dla kontaktu z substancjami określonymi w pkt III ust. 5. 

6. Substancje określone w pkt III ust. 5 zwykle nie powodują, jednak w sporadycznych przypadkach mogą spowodować trwałe 

zafarbowanie lub nawet zniszczenie (uszkodzenie) części garderoby (obuwia), co skutkować będzie poniesieniem przez 

uczestników Gryfnego Biegu określonej szkody majątkowej, za którą Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Dlatego też 

uczestnicy, w celu ograniczenia ich własnej, ewentualnej szkody, powinni dla uczestnictwa w Gryfnym Biegu przeznaczyć 

garderobę nie przedstawiającą większej wartości. 

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, 

radiowych, internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Gryfnego Biegu. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na temat Gryfnego 

Biegu. 

9. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów działającym w Wojewódzkim 

Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie: 

• 14 czerwca od godziny 16:00 do godziny 20:00,  

• w dniu zawodów od godziny 10:00 do godziny 13:30.  

Dokładna lokalizacja Biura Zawodów zostanie podana do dnia 1 czerwca 2019  r. na stronie www.aktywnie.parkslaski.pl oraz 

profilu FB. 

10. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu tym samym w pełni akceptuje powyższe 

regulacje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

IV. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA  

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: 

https://sts-live.pl/ParkSlaski/ 

2. Wysokość opłaty startowej:  

a) uiszczona przelewem przez system on-line do dnia 06.06.2019 r.: 40 zł. 

b) uiszczona gotówką w Biurze Zawodów w dniach 14 - 15.06.2019 r.: 50 zł. 

3. Opłatę startową należy uiścić przelewem poprzez formularz zgłoszeniowy (płatność online - po rejestracji zawodnika. Ta 

opcja jest dostępna do dnia 06.06.2019 r.). Po tym terminie nie będzie możliwości rejestracji on-line  jak i dokonania opłaty 

on-line.  

4. Po 06.06.2019 r. osoby zainteresowane startem w biegu, będą miały możliwość zapisania się oraz opłacenia pakietu 

startowego w Biurze Zawodów w dniach 14 - 15.06.2019 r.  

5. Osoba zapisana na bieg ale nie opłacona - nie widnieje na liście startowej. 

6. Organizator wprowadza limit uczestników na poziomie 1500 zawodników. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu, 

zapisy zostaną zamknięte. 

7. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi jak również nie ma możliwości cesji opłaty na innego uczestnika biegu.  

8. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zaznaczyć prośbę w systemie rejestracyjnym on-line, lub zgłosić ten fakt 

organizatorowi (mailowo: biegi@parkslaski.pl) w ciągu  7 dni od dokonania płatności. 
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9. Osoby o orzeczonej niepełnosprawności zwolnione są z opłaty startowej. W dniu rejestracji w systemie, zobowiązane są do 

przesłania skanu orzeczenia na adres biegi@parkslaski.pl. 

10. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: 

a) numer startowy, agrafki; 

b) napój na mecie biegu; 

c) atrakcje na trasie biegu (strefy kolorów i strefy muzyczne); 

d) medal na mecie biegu. 

11. Podczas Biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje 

a) najszybszy mężczyzna,  

b) najszybsza kobieta,  

c) najciekawsze/najśmieszniejsze przebranie kobiety 

d) najciekawsze/najśmieszniejsze przebranie mężczyzny 

e) najstarszy uczestnik/ lub uczestniczka, 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

13. W każdej kategorii pucharem oraz nagrodą rzeczową zostanie nagrodzona jedna osoba.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe. Numer powinien być widoczny, zamocowany na 

koszulce lub pasku. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).  

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.  

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu,  wynikające  z winy uczestników biegu. 

Niemniej, Organizator zapewnia profesjonalną obsługę medyczną zarówno na trasie jak i na mecie biegu. 

6. Organizator zapewnia przebieralnie bez natrysków. 

7. Organizator zapewnia depozyt.  

8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.  

9. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem telefonu i adresem email: 

a) mail: biegi@parkslaski.pl  

b) Katarzyna Zazgórnik – Sitz, tel. 666 031 465 

 

 

Serdecznie zapraszamy 
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