
Regulamin Biegu Nocnego po Pszczynie 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorami biegu są Hospicjum św. Ojca Pio z Pszczyny, Leszek Pławecki, Zdzisław Spyra, Piotr 

Łapa, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie oraz Burmistrz Pszczyny. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg Nocny na 6,7 km odbędzie się 12 października 2019 roku o 19.00 w Pszczynie. Nordic walking 

wystartuje o 19.10. 

2. Start Biegu Nocnego nastąpi z Rynku w Pszczynie.  

3. Meta biegu znajdować się będzie również na Rynku. 

4. Biuro Zawodów mieścić się będzie na płycie Rynku w Pszczynie i będzie czynne od godziny 16.00 do 

22.00 

 

III. TRASA 

1. Długość trasy – 6,7 km, bez atestu. 

2. Trasę należy pokonać w czasie do 1 godziny tj. do godziny 20.00. W przypadku Nordic Walking 1 

godziny 20 minut, tj. do 20:30. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do 30 

września 2019 r. 

2. W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 12 października 2019 r. ukończą 16 lat.   

W przypadku osób niepełnoletnich, wymagane jest okazanie podpisanej przez opiekuna prawnego 

uczestnika zgody na uczestnictwo w Biegu (zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze 

pakietu startowego). 

3. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie lub osobiście złożyć podpis pod 

oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu. 

4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. 

Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip. Właściwe zamocowanie numeru startowego jest 

warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. 



5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie 

biegu w regulaminowym czasie 60 minut, 80 minut dla Nordic Walking. 

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 20:00 (Nordic Walking do 20:30) są zobowiązani 

do przerwania biegu. 

Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, 

stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, 

wolontariuszy oraz osób działających w imieniu Organizatora. 

9. Bieg odbywa się przy ruchu ograniczonym, dlatego należy stosować się do przepisów o ruchu 

drogowym. 

10.W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani 

są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu. 

11. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. 

Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników na wózkach 

inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również start ze zwierzętami. 

12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 

odurzających i dopingowych. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli 

antydopingowej wśród uczestników biegu. 

13. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

14. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 

15. Część trasy biegnie przez miejsca nieoświetlone. Ta część trasy będzie doświetlona pochodniami, 

jednak dla własnego bezpieczeństwa każdy uczestnik powinien posiadać czołówkę. 

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

1. Organizator ustanawia limit startujących – 800 zawodników (biegaczy i nordic walking). 

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu Nocnym przyjmowane są na stronie internetowej 

zapisy.mktime.pl gdzie zgłoszenia można dokonać poprzez formularz online. 

3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny oraz wpłacenie opłaty 

startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). 

4. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych wraz z numerami startowymi będą 

odbywały się w Biurze Zawodów. 



5. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są 

świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu Nocnym oraz że ich stan 

zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i 

związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie 

zasięgnąć przed startem opinii lekarza. 

6. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się 

będzie za okazaniem dowodu. 

7. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i 

dostarczeniu pisemnego upoważnienia. 

8. Opłata startowa wynosi: 

40 zł - przelewem do dnia 31.07.2019 r.; 

50 zł – przelewem do dnia 31.08.2019 r.; 

60 zł – przelewem do dnia 30.09.2019 r.; 

Cała kwota wpisowego jest przekazana na działalność Hospicjum św. Ojca Pio, w tym budowę 

kompleksu hospicyjno-opiekuńczego pn. „Dom Ojca Pio”. Zachęcamy do wsparcia hospicjum wyższą 

kwotą.  

W tytule przelewu należy wpisać: NOCNY BIEG – IMIĘ NAZWISKO (lub imiona i nazwiska uczestników 

jeżeli opłata jest wnoszona za więcej niż jedną osobę). 

Istnieje możliwość zakupu okazjonalnej koszulki  w cenie 30 złotych . Całkowity dochód ze 

sprzedaży koszulek zostaje przekazany na budowę kompleksu hospicyjno-opiekuńczego pn. „Dom 

Ojca Pio”.   

Zakup koszulki jest możliwy podczas rejestracji ma bieg. 

9. Z opłaty startowej zwolnieni są: 

- osoby zaproszone przez Organizatora, 

10. Konto bankowe: 

Odbiorca: Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie 

PKO Bank Polski S.A. 25 1020 2528 0000 0002 0472 9523 

11. Opłata startowa: 

a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, 

za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub siła wyższa. 

b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej 

aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak 

najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem. 



c. Opłata nie jest ważna gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje 

się na liście startowej lub gdy została wpłacona po ogłoszeniu komunikatu o wyczerpaniu limitu 

startujących. 

d. Opłata może zostać przeniesiona na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem, 

najpóźniej do dnia 30.09.2019 r. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty w 

żadnym przypadku. 

e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę. 

f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora. 

g. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 30.09.2019 r. nie będą uznawane. 

 

VI. KLASYFIKACJA 

W Biegu Nocnym prowadzona będzie klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn.  

Za miejsca 1-3 będą przyznane nagrody finansowane przez sponsorów.  

 

VII. NAGRODY 

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal. 

2. Informacje na temat nagród ufundowanych przez sponsorów biegu w klasyfikacji generalnej kobiet 

i mężczyzn zostaną podane w późniejszym terminie. 

3. Puchary otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej Kobiet  i Mężczyzn. 

 

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie 

przy ul. Basztowej 4. 

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych 

przez organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejka z numerem 

otrzymaną w pakiecie startowym. 

3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 12.10.2019 r. od godz. 18:00 do 21:00. Wydawanie worków z 

depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Uwaga: Zabrania się pozostawiania 

w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem 

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się: 



- numer startowy + agrafki, 

- napoje oraz posiłek po biegu 

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek, 

- możliwość skorzystania z pryszniców po biegu. 

Zawartość pakietu startowego będzie uzależniona od życzliwości sponsorów. 

6. Trasa biegu będzie oznakowana. 

7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy. 

X. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Każdy uczestnik biorący udział w Biegu organizowanym przez Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie 

wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych,  w tym wizerunku, w celach związanych z 

udziałem w ww. wydarzeniem oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości, jak również w celach 

promocyjnych w tym dokumentujących bieg. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

wzięcia udziału w wydarzeniu. 

2. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy z wydarzenia mogą zostać 

opublikowane na stronie i mediach społecznościowych Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie, jak 

również w innych mediach. 

3. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Hospicjum św. Ojca Pio przy ul. M. 

Skłodowskiej-Curie 1, 43-200 Pszczyna. 

4. Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do 

cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo, osobom 

biorącym udział w Biegu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu żądania usunięcia lub przeniesienia. 

6. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: pio@hospicjumojcapio.pless.pl 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest 

poinformować przed rozpoczęciem imprezy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza jest równoznaczne z 

akceptacją regulaminu biegu. 

mailto:pio@hospicjumojcapio.pless.pl

