
Regulamin –IV Biegu Biało – Czerwonych
1. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie "Na Tropie"

Patronat Honorowy:

Urząd Miejski w Lipnie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Podmioty współpracujące:

PUK ARENA w Lipnie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie

Nadleśnictwo Dobrzejewice

Gmina Lipno

2. Termin biegu: 2 maja 2021 r, start godz.11:00

3. Miejsce startu: PUK ARENA  w Lipnie

4. Dystans – Bieg zostanie przeprowadzony  na dystansie 2km i 5 km

5. Trasa: przez lasy Nadleśnictwa Dobrzejewice

Start znajduje się w punkcie A (PUK ARENA). Zawodnicy biegnący na dystansie 5 



km kierują się do punktu B i dalej zgodnie z kierunkiem strzałki. Meta znajduje się w 

punkcie A. Bieg na dystansie 2 km. skierowany będzie dla dzieci od 9 do 13 roku 

życia. Trasa od punktu A do B i od B do A mety.   

Trasa będzie oznaczona co 1 km.

Limit czasu na ukończenie biegu: odpowiednio 90 min dla dystansu 5 km (Zawodnicy, 

którzy nie ukończą biegu do godziny odpowiednio 17:30 i 19:00 zobowiązani są do 

przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie 

czasu nie będą klasyfikowani)

6.   W biegu obowiązuje limit 100 miejsc. O udziale w biegu decyduje kolejność wnoszenia opłaty 

startowej, a nie kolejność zgłoszenia 

7. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie….

8. Zgłoszeń do biegu można dokonywać do wypełniania się limitu miejsc startowych do dnia 

24.04.2021 r. Za zgłoszenie do biegu uznaje się zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez formularz 

oraz dokonanie opłaty startowej. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany  do 24.04.2021 r., po 

tym terminie zgłoszenia do biegu będą możliwe godzinę przed rozpoczęciem biegu na PUK Arenie 

w utworzonym Biurze Zawodów, do momentu wyczerpania się limitu miejsc startowych. Osoby, 

które dokonały opłaty startowej po 24 kwietnia muszą okazać potwierdzenie nadania przelewu         

w dniu Biegu w Biurze Zawodów.

9. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do 

biegu, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną 

odpowiedzialność. Dopuszcza się do udziału zawodników, którzy w dniu biegu mają 

ukończone 15 lat, osoby te zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od 

rodziców lub prawnych opiekunów biorących za nie odpowiedzialność, z ich podpisem

i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna

wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika;

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji 

Biegu oraz dokumentowania zawodów.

10. Opłata za udział w biegu wynosi 30 złotych od zawodnika. Opłata jest bezzwrotna i nie może 

być przeniesiona na innego zawodnika.  Opłaty można dokonywać przelewem na konto:

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Lipnie – 48 9542 0008 2012 0021 3136 0001 

Odbiorca: Stowarzyszenie "Na Tropie" 

Adres: ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno

Tytuł wpłaty: Opłata startowa IV Bieg Biało - Czerwonych - dystans 5 km - imię i nazwisko



11. Organizator zapewnia uczestnikom: numer startowy z chipem do pomiaru czasu, napoje na 

mecie oraz pamiątkowy medal ukończenia biegu.

12. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę 

na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo 

oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach 

eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do 

pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez w celu ich promocji. Uczestnik

wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją

i promocją imprezy oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego 

danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą 

sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

13.  Odbiór numerów i zestawów startowych odbywa się w Biurze Zawodów na PUK ARENIE, w 

dzień zawodów od godz.9:45 do 10:45. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest 

okazanie przez zawodnika lub w Biurze Zawodów wydrukowanego imiennego potwierdzenia 

nadania numeru startowego (karty startowej). Potwierdzenie takie będzie dostępne po zalogowaniu 

w profilu zawodnika na około 2 tygodnie przed terminem biegu. W razie braku takiego 

potwierdzenia w biurze zawodów zawodnik może odebrać numer startowy na podstawie 

dokumentu tożsamości. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Organizator zastrzega sobie 

prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych

w dokumencie tożsamości. 

14. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego 

potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej) tej osoby oraz kserokopii dowodu 

osobistego tej osoby.

15. W czasie biegu mierzony będzie czas; pomiar czasu będzie odbywał się elektronicznie przez 

firmę ChipTiming. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany

za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien 

przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz opcjonalnie na starcie 

biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika 

w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym 

może spowodować dyskwalifikację;

16. Wyniki biegu będą dostępne na ...

17. Organizator  zapewnia przebieralnie.

18. Organizator  zapewnia natryski.



19.  Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. 

Rejestrując się na bieg i podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej

pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w 

bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu 

organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów 

fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w

zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. 

Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i

charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną 

odpowiedzialność. 

20. Pierwsze trzy osoby w kategoriach biegu na 5 km otrzymują puchary. 

21. Przebywanie na trasie 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

korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.

22. Interpretacja oraz wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu jest wyłącznym prawem 

organizatora, a jego decyzje są ostateczne.

23. Kontakt do organizatora :STOWARZYSZENIE „NA TROPIE” ul. Piłsudskiego 22, 87-600 

Lipno tel.502 985 983 email: toninoleoni1@wp.pl

24. Postanowienia końcowe:
1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator objęty jest ubezpieczeniem 
3. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu   ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,  odniesienia obrażeń, poniesienia 
śmierci lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 
uczestnictwem w biegu. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
leży w gestii zawodników.

4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
5. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 

potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
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