
 

 

 

I BIEG JEDI NA ORIENTACJE   

REGULAMIN ZAWODÓW  

  

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem biegu jest  Fundacja Kosmiczna Droga do Gwiazd 

 

 
II. PARTNER 

Organizacja Na Nudę My – Stowarzyszenie Dla Nas Papowo Toruńskie Osieki 

 

III. CEL IMPREZY 

Organizowana przez nas impreza sportowa oraz wydarzenia z nią związane mają na 
celu: 

1. Zebranie środków na budowę ścianki wspinaczkowej w szkołach z dziećmi 
niepełnosprawnymi Szkoła SP19 i Szkoła SP26 

2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. 

3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej. 

4. Aktywowanie do zabawy całej rodziny. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

Bieg odbędzie się 22.02.2020 roku. Trasa biegu będzie wytyczona w Parku Bydgoskim. 
Start i meta na boisku piłkarskim „MARTÓWKA” 

Biuro zawodów będzie mieściło się na boisku.  

 

V. PROGRAM ZAWODÓW 

 

16:00 do 20:00 Praca biura zawodów 

17:30 zamknięcie zapisów 

18:00 start 

19:30 zakończenie imprezy 

VI. UCZESTNICTWO 

W biegu prawo startu mają osoby, które spełniają n/w warunki: 

1. Najpóźniej w dniu, tj. 22.02.2020 r. zawodów ukończą 18 lat. 



 

 

2. Najpóźniej w dniu, tj. 22.02.2020 r. zawodów ukończą 16 lat i przedstawia 
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu. 

3. Będą przestrzegać niniejszego regulaminu i dokonają zgłoszenia za pomocą 
formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów. 

4. Okażą dokument tożsamości w celu weryfikacji danych personalnych. 

 

Wszystkie osoby startujące w biegu, które w dniu zawodów ukończyły 18 lat podpisują 
oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i nie posiadają 
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz wyrażają zgodę na publikowanie 
i wykorzystywanie swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, tj. w 
szczególności relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych zawodów oraz 
sponsorów. 

Start osób w biegu, które w dniu zawodów nie osiągnęły pełnoletności możliwy jest 
jedynie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są 
do podpisania oświadczenia, że biorą pełną odpowiedzialność za start podopiecznych, 
nie występują przeciwskazania zdrowotne do udziału w biegu oraz wyrażają zgodę na 
publikowanie i wykorzystywanie wizerunku swoich podopiecznych w materiałach 
dotyczących zawodów, tj. w szczególności relacjach z zawodów oraz materiałach 
promocyjnych zawodów oraz sponsorów. 

 

Uczestnicy zawodów wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.  

 

VII. KLASYFIKACJA 

Podczas biegu JEDI  prowadzona będzie klasyfikacja OPEN 

VIII.  ŚWIADCZENIA I NAGRODY 

Organizator w ramach zawodów zapewni : 

1. Medal pamiątkowy 
2. Posiłek regeneracyjny i napój  
3. Puchar dla pierwszych 3 osób 
4. Uczestnicy biegu wezmą udział w konkursie wiedzy o Fundacji Kosmiczna Droga 

do Gwiazd. Po wylosowaniu uczestnika konkursu z pośród biegaczy i poprawnej 
odpowiedzi na pytanie konkursowe biegacz otrzyma nagrodę ufundowaną przez 
sponsorów biegu. 

IX. ZGŁOSZENIA 

Limit uczestników wynosi 100 osób 

Link do strony z zapisami będzie umieszczony : https://www.kosmicznadroga.pl/ 

 

Zawodnicy muszą być zweryfikowani w biurze zawodów przed startem. 

X. KOSZTY UCZESTNICTWA 

https://www.kosmicznadroga.pl/


 

 

OPŁATA REJESTRACYJNA wynosi 50 zł od osoby. Opłata  jest stała niezależnie od 
terminu jej wniesienia. 

OPŁATA REJESTRACYJNA nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zawodów. 
Istnieje możliwość przeniesienia opłaty rejestracyjnej na innego zawodnika bezpłatnie 
do 15.02.2020 r 

Opłaty są prowadzone podczas zgłoszenie i są integralną częścią zapisów. Sama 
płatność odbywa się za pomocą płatności elektronicznej. 

 

XI. OSOBY DO KONTAKTU 
 

Piotr Lipiński 515 048 159 

 

XII. ZASADY RYWALIZACJI 

Wszyscy zawodnicy na trasie biegu  zobowiązani są do: 

 

1. Zapoznania się z regulaminem biegu i bezwzględnego przestrzegania postanowień 
w nim zawartych. 

2. Punkty kontrolne są do przebycia dla wszystkich uczestników 

3. W biegu  zawodnik zbiera specjalne kody z punktów kontrolnych na kartę biegacza 

4. Za każdy błędny kod lub brak jakiegoś kodu będą doliczane karne minuty ( 5 minut) 

5. Przestrzegania zasady fair-play. 

6. Przestrzegania zasady samowystarczalności – niedopuszczalna jest pomoc osób 
trzecich. 

7. Przestrzeganie zakazu ingerowania w oznakowanie trasy. 

8. Próby oszustwa grożą dyskwalifikacją  

9. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na odcinkach gdzie trasa prowadzić 
będzie drogami publicznymi/ chodnikami/ trasami rowerowymi i w miejscach ich 
przekraczania oraz zachowania szczególnej ostrożności w związku z innymi 
użytkownikami tras, w tym również rowerzystami. 

10. Wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym 
oraz innych służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora. 

11. Przestrzegania zakazu poruszania się poza wyznaczona trasą biegu. 

12. Przestrzegania zakazu niszczenia przyrody i zaśmiecania trasy biegu. 

W przypadku niestosowania się do któregokolwiek z punktów zawodnik może zostać 
zdyskwalifikowany. 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  



 

 

Nieprzestrzeganie Regulaminu zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika. 

Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

Każdy zawodnik osobiście w BIURZE ZAWODÓW w dzień imprezy i podpisuje stosowne 

oświadczenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 



 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA w BIEGU JEDI   W DNIU 

22.02.2020 r.  

 

....................................................................               …………………………………..……  
Nazwisko, imię rodzica (opiekuna)      Tel. kontaktowy rodzica/opiekuna (komórkowy)  

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:   

 

....................................................... …………………… ………………………………  
Nazwisko, imię  dziecka      Data urodzenia    Pesel  

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w biegu, oraz że jego udział  

w biegu odbywa się za moją wiedzą i na moją odpowiedzialność, co potwierdzam 

własnoręcznym podpisem.   

...................................................................   ………………………………………  
Nazwisko, Imię (Rodzica/opiekuna prawnego)    Data, podpis  

  

Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka (wpisać imię i nazwisko 

dziecka)……………………………………………..…………… brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań 

zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego udział w imprezie sportowej – . 

Stan jego zdrowia pozwala na udział jako uczestnika biegu.   

...................................................................   ………………………………………  
Nazwisko, Imię (Rodzica/opiekuna prawnego)    Data, podpis  

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (wpisać imię  

i nazwisko dziecka)……………………………………………..………………………………. zawartych 

w formularzu rejestracyjnym oraz karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do organizacji 

i przeprowadzenia BIEGU JEDI zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 922).   

Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach 

informacyjnych dotyczących BIEGU JEDI .  

...................................................................   ………………………………………  
Nazwisko, Imię (Rodzica/opiekuna prawnego)    Data, podpis 

 


