
 

                  

REGULAMIN  

 

„Bieg Szlakami Pustyni Błędowskiej – 2015”  

1. ORGANIZATOR 

Społeczna Akademia Nauk  ul. Smoleńsk 14     31- 112 Kraków 

Współorganizator :  

Centrum Bezpieczeństwa i Monitorowania Zagrożeń, ITMBW 

Patronat :  

Wójt Gminy Klucze, Kurator oświaty woj. świętokrzyskiego, Starosta Powiatu olkuskiego, 

Lidia Gądek 

Patrona medialny:  

MaratonyPolskie.pl, RMF MAXXX, Olkusz tv.  Przegląd Olkuski, Serwis Jurajski, Marlibo 

Medica 

KONTAKT: 

Telefon: 12/346 31 21 

Email: imprezykrakow@spoleczna.pl 

Osoba do kontaktu : Paulina Stawarz 

2. CEL IMPREZY 

• Promowanie biegania przełajowego oraz zdrowego stylu życia. 

• Promocja Pustyni Błędowskiej. 

3. TERMIN, MIEJSCE 

16 maj  2015,  

Godzina 7.30 – otwarcie biura zawodów. Odbiór pakietów startowych, zapisy.  

Godzina 10.00- zamknięcie biura zawodów.  

Godzina 10.30 – start zawodników.  

Godzina 14.00 – wręczenie nagród.  

Stadion w Kluczach woj. małopolskie, ul. Rudnicka 



4. TRASA, DYSTANS 

TRASA: Wokół Pustyni Błędowskiej, Żółty szlak pustynny  

dystans 6 km – marszobieg  oraz bieg  główny 20 kilometrów  

1 pętla. 

• Pofałdowana (teren wokół Pustyni Błędowskiej). 

• Nawierzchnia szutrowa, piaskowa. 

• Pomiar czasu – elektroniczny – obsługa zawodów - Datasport 

• Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona. 

• Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 km – 100 minut (marszobieg)  20 

kilometrów 200 minut . 

5. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY 

• Adres biura zawodów: Stadion w Kluczach woj. małopolskie, ul. Rudnicka. 

• Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru 

startowego. 

• Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada. 

6. KLASYFIKACJA 

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn. 

7. UCZESTNICTWO 

• W rajdzie prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie 

mogą startować w rajdzie za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna. 

• Zawodnicy startują w rajdzie na własną odpowiedzialność. 

• Organizator nie ponosi kosztów dojazdu uczestników. 

8. ZGŁOSZENIA 

• Zapisy do rajdu odbywają się poprzez elektroniczny system Datasport.pl lub osobiście 

w biurze zawodów 16 maja. .Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych 

przyczyn. 

• Szkoła może zgłosić do rajdu nieograniczoną ilość zawodników. 

 

 



9. NAGRODY 

 

6 pakietów VIP -darmowe pakiety startowe uprawniające do startu w 6. PZU Festiwalu 

Biegowym. 

 

Dla zwycięzców : karnety bez limitu czasu do Centrum Wspinaczkowego Forteca , zaś dla 

każdego uczestnika  : kupony rabatowe. 

 

Nagrody pieniężne :  

 

1 miejsce - 20 km K - 400 zł  + INDEKS SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK( 1 semestr gratis) 

1 miejsce - 20 km M - 400 zł + INDEKS SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK( 1 semestr gratis) 

 

2 miejsce - 20 km K - 300 zł  

2 miejsce - 20 km M - 300 zł  

 

 

1 miejsce - 6 km K - 200 zł  + INDEKS SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK( 1 semestr gratis) 

1 miejsce - 6 km M - 200 zł + INDEKS SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK( 1 semestr gratis) 

 

2 miejsce - 6 km K - 100 zł  

2 miejsce - 6 km M - 100 zł 

 

DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA - W PAKIECIE STARTOWYM - KOSZULKA + MEDAL  

 

10. ZASADY FINANSOWANIA 

• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy. Koszt opłaty startowej 

jednego uczestnika to 30 zł do dnia 30. 04. 2015,  35 zł od 1 maja , 45 zł w biurze 

zawodów.  

• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych są całkowicie zwolnieni z opłaty startowej.   

W celu ustalenia indywidualnej promocji prosimy o kontakt imprezykrakow@spoleczna.pl. 

Organizator zapewnia: 



• elektroniczny pomiar czasu 

• numer startowy 

 

11. UWAGI KOŃCOWE 

• Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje niniejszy Regulamin. 

• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

rajdu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i 

fotograficznych z rajdu. 

• Rajd rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne. 

• Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy. 

• Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich. 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy. 

• Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

• Kontakt: 12 346 31 21 imprezykrakow@spoleczna.pl 

 

 

Oświadczenie uczestnika biegu: 

• Uczestniczę w Rajdzie Szlakiem Pustyni Błędowskiej – 2015  świadom czyhających 

zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w rajdzie może narazić mnie 

na utratę zdrowia lub życia. 

• Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia 

związanego z moim uczestnictwem w rajdzie. 

• Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatora rajdu, a także kierownictwo, 

administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, 

świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód 

związanych z moim uczestnictwie w rajdzie. 

• Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z rajdem rozstrzygał 

Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę 

wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać 

żadnego zadośćuczynienia przed sądami. 

• Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie 

moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów rajdu. 

 



 


