
Impreza finansowana ze środków Gminy Ozimek  
w ramach projektu „Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych 

 w zakresie zdrowego stylu życia” 
 
  
 
 
 
  
 

Regulamin 
Biegu Mikołajkowego 

Ozimek 7 grudzień 2019r. 
 
 
 

I. ORGANIZATOR 
Stowarzyszenie Active Team  
 

II. PARTNER 
1. Nadleśnictwo Opole 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku 

 
III.  CELE BIEGU 

1. Popularyzacja biegania jako formy rekreacji ruchowej. 
2. Integracja środowiska biegaczy i społeczności lokalnej. 
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. 
4. Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego, sprzyjającego 

rozwojowi i podnoszeniu sprawności fizycznej. 
5. Promocja Gminy Ozimek. 
6. Promocja walorów przyrodniczych lasów na terenie Gminy Ozimek i Nadleśnictwa 

Opole. 
 
IV. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się 7 grudnia 2019r. (sobota) w Ozimku. 
2. 11:00 –  rozpoczęcie Biegów Dzieci i Młodzieży. 
3. 12:30 – Bieg Główny (po zakończeniu Biegów Dzieci i Młodzieży)  
4. START i META – boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ozimku  

ul. Częstochowska 26 
5. Biuro Biegu w dniu 7 grudnia 2019r. czynne będzie od godziny 9:00 do 10:30  

w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku ul. Częstochowska 26. 
 

V. TRASA 
1. Bieg składa się z Biegu Głównego na dystansie 5 km i 10 km oraz Biegów Dzieci  

i Młodzieży. 
2. Trasa prowadzić będzie głównie ścieżkami leśnymi. Trasa na krótkim odcinku 

prowadzić będzie ulicą miasta Ozimek, ruch kołowy na czas Biegu Głównego zostanie 
wstrzymany. Trasa będzie oznaczona przez organizatora,  nieatestowana.  

3. Trasa poszczególnych kategorii wiekowych: 
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 Bieg Główny – z elektronicznym pomiarem czasu na dystansach:  
   -   5 km 
   - 10 km 
1. kategoria OPEN 5 km – kategoria: młodzież powyżej 16 r.ż oraz dorośli  

a. kategoria Kobiety     
b. kategoria Mężczyźni      

2. kategoria OPEN 10 km   - kategoria wiekowa: dorośli   
a. kategoria Kobiety     
b. kategoria Mężczyźni      

 
Bieg Dzieci i Młodzieży – bez elektronicznego pomiaru czasu 
- I kategoria: dzieci roczniki 2015 i młodsze – dystans ok. 100 m 
- II kategoria: dzieci roczniki 2012-2014 (5-7 lat) – dystans ok. 200 m 
- III kategoria: dzieci roczniki 2009-2011 (8-10 lat) – dystans ok. 300 m 
- IV kategoria: młodzież roczniki 2006-2008 (11-13 lat) – dystans ok. 600 metrów 
- V kategoria: młodzież roczniki 2003 (nie mające w dniu biegu 16 lat)-2005 (14-16 lat) – 
dystans ok. 800 metrów 
  
ZGŁOSZENIA 

1. Ustala się limity uczestników: 
- 100 osób dla Biegów Dzieci i Młodzieży 
- 100 osób dla Biegu Głównego. 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane elektronicznie. Link do strony:  
3. Zapisy elektroniczne dotyczą zarówno Biegu Głównego oraz Biegów Dzieci  

i Młodzieży. 
4. Zapisy w dniu biegu od 9:00 do 10:30 dla wszystkich biegów w Biurze Biegu. 
5. W Biegu Głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 7 grudnia 2019r. 

ukończą 16 lat i wniosą opłatę startową. Niepełnoletni uczestnicy biegu muszą 
dostarczyć do Biura Biegu zgody rodziców/prawnych opiekunów.  

6. Wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego podczas udziału dziecka  
w Biegu Dzieci i Młodzieży. 

7. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem II Biegu 
Mikołajkowego i zobowiązany jest do jego przestrzegania oraz przedłożyć wypełnione 
i podpisane oświadczenie uczestnika biegu (w przypadku niepełnoletnich uczestników 
oświadczenie podpisują rodzice/prawni opiekunowie).  

8. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane będzie jako przyjęcie 
warunków Regulaminu II Biegu Mikołajkowego 

9. O umieszczeniu na liście startowej decyduje kolejność zgłoszeń. 
10. Opłata startowa wynosi 20,00 zł i dotyczy uczestników Biegu Głównego. Opłatę 

należy wnieść do dnia 20 listopada 2019r.  
11. W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń do dnia 20.11.2019r. Organizator zastrzega 

sobie prawo do usunięcia zgłoszeń nieopłaconych w dniu 22.11.2019r. i uwolnienia 
tym samym puli miejsc do ponownych zapisów. Ponowna weryfikacja zgłoszeń 
nieopłaconych nastąpi 28.11.2019r. Wykreślenie zgłoszeń nieopłaconych po tym 
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terminie spowoduje ponowne zwolnienie się puli miejsc, które Organizator może 
rozdysponować wg. własnych kryteriów lub udostępnić w Biurze Biegu w dniu startu.  

12. Prawo do bezpłatnego startu mają uczestnicy Biegów Dzieci i Młodzieży oraz 
uczestnicy zaproszeni przez Organizatora. 

13. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłatę startową można przenieść 
na innego uczestnika w terminie do 28.11.2019r.  – niezbędny jest tu kontakt  
z Organizatorem na adres e-mai: activeteam@onet.pl  

14. Każdy uczestnik umieszczony na liście startowej otrzyma pakiet startowy wraz  
z numerem startowym a uczestnik Biegu Głównego dodatkowo otrzyma chip do 
pomiaru czasu. 

15. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających  
w imieniu Organizatora. 

16. Wszyscy startujący zobowiązani są do zweryfikowania danych i pobrania numeru 
startowego w Biurze Biegu. Uczestnicy muszą obowiązkowo posiadać dokument 
tożsamości ze zdjęciem. 

17. Podczas biegu wszyscy uczestnicy  muszą posiadać numery startowe otrzymane od 
organizatora przymocowane z przodu tak, aby numer był widoczny przez cały czas 
trwania biegu. 

 
VI.  KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW 

 
Zawodnicy będą klasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych: 
Biegi Dzieci i Młodzieży 
I kategoria: dzieci roczniki 2015 i młodsze  
II kategoria: dzieci roczniki 2012-2014 (5-7 lat)  
III kategoria: dzieci roczniki 2009-2011 (8-10 lat)  
IV kategoria: młodzież roczniki 2006-2008 (11-13 lat)  
V kategoria: młodzież roczniki 2003 (nie mające w dniu biegu 16 lat)-2005 (14-16 lat)  
Bieg Główny 
kategoria OPEN 5 km - kategoria: młodzież powyżej 16 r.ż oraz dorośli 
kategoria Kobiety     
kategoria Mężczyźni      
kategoria OPEN 10 km - kategoria wiekowa: dorośli      
kategoria Kobiety     
kategoria Mężczyźni      

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zwycięzcy wszystkich biegów otrzymują drobne upominki za miejsca od I do III. 
2. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal za udział oraz czapkę 

mikołajkową. 
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
4. Dla uczestników biegu na mecie będzie poczęstunek za okazaniem bonu 

żywieniowego, który znajdować się będzie w pakiecie startowym. 
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5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz 
kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu 
decyzją Organizatora. 

6. Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych. 
7. Organizator nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników 

Biegu. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, 
odniesienia obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie 
mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. 

8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 
ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się  
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także 
szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo mogą wystąpić inne czynniki 
ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Zgłoszenie się do udziału  
w Biegu oraz wypełnienie i podpisanie oświadczenia uczestnika biegu (które należy 
przedłożyć Organizatorowi przy odbiorze numeru startowego) oznacza, że uczestnik 
akceptuje Regulamin biegu oraz, że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień 
ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć 
to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik 
oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. 

9. Organizator nie zapewnia opieki medycznej na trasie biegu. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu   

i paramedycznemu wezwanemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej 
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu 
uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na 
powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub 
koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel 
medyczny i para medyczny obsługujący bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku 
lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem 
uczestnika w biegu. 

11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do 
przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadów, robienia zdjęć i/lub 
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych 
materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby 
reklamowe, promocyjne, a także możliwości ich wykorzystania w Internecie lub 
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie potrzeby komercyjne z prawem 
do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym 
prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, 
wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie 
umieszczane  na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach na 
potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie uczestnik biegu zgadza się na 
możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, 
podobizny czy głosu.  
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12. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się 
na rowerach, wrotkach, rolkach, desko rolkach itp. oraz biegających z wózkami 
dziecięcymi. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być 
niebezpieczne dla innych uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, 
nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 
Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków  
i substancji zarówno przed, jak i w trakcie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo 
do odmowy dopuszczenia do udziału w biegu osób, u których zostanie stwierdzone 
spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian  
w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do 
Organizatora.  

14. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Active Team. 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji II Biegu Mikołajkowego 

– rejestracja uczestników, na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika (art.6 ust.1 
lit.a RODO). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu uruchomienie zapisów na II 
Bieg Mikołajkowego do miesiąca po zakończeniu biegu. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania  
lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do procesu rejestracji 
uczestników biegu. 

 


