
BIEG GOLEMA 

REGULAMIN 

W RAMACH PROJEKTU PN. ,,BIEGOWE WYZWANIA 

TRANSGRANICZNE – IMPREZA KULTURALNO – SPORTOWA” 

I. CEL IMPREZY 

Impreza pod nazwą „Bieg Golema” ma na celu” 

1. promocję rywalizacji sportowej sprawdzającej sprawność i wytrzymałość fizyczną 

zawodników 

2. promocję współzawodnictwa w duchu Fair Play 

3. pomaganie w pokonywaniu i przekraczaniu własnych barier i własnych słabości 

4. pomaganie osobom niepełnosprawnym w rywalizacji sportowej w imprezach przez 

nas organizowanych 

5. propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia 

6. propagowanie zdrowej rywalizacji sportowej i chęci współpracy pomiędzy 

zawodnikami 

7. promowanie miejscowości gospodarza imprezy, atrakcji turystycznych i sportowych 

danego regionu. 

8. Budowanie wspólnoty transgranicznej Polski i Czech 

Dewiza i hasło imprezy to : WSZYSCY JESTEŚMY Z TEJ SAMEJ GLINY 

II. CHARAKTERYSTYKA BIEGU 

BIEG GOLEMA  to terenowy bieg z przeszkodami, zawierający elementy gliny, leiwa 

ceramicznego, ceramiki bolesławieckiej. Uczestnicy sprawdzą swoją twardość, wytrzymałość 

psychiczną i fizyczną, sprawność i kondycję. Przygotowane przez nas przeszkody i trasy 

pokażą czy naprawdę jesteś twardy. 

Szczegółowy opis każdej z formuł sportowych dostępny jest na stronie internetowej. 

www.viasudetica.com.pl 

III. ORGANIZATOR 

Gmina Miejska Bolesławiec 

Miasto partnerskie Czeska Lipa 

IV. TERMIN IMPREZY 

22 sierpnia 2020, godzina 11 (start) 

 



V. MIEJSCE IMPREZ 

Bolesławiec, teren ścieżki bobrowej oraz OWS ul. Spacerowa 24. 

VI. PRZESZKÓD 

Wśród przeszkód są naturalnie usytuowane przeszkody terenowe, jak również te, które 

zostały przez nas zrobione. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o nich więcej wejdź na naszą stronę 

internetową. 

VII. UCZESTNICTWO 

W imprezie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 

10 rok życia. 

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, a które ukończyły 10 rok życia, mogą wziąć udział 

w imprezie, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.  

 

Obowiązuje limit osób mogący wziąć udział w biegu. 

 

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja zawodnika/zawodniczki na stronie internetowej 

wydarzenia. 

VIII. KATEGORIE WIEKOWE 

• dzieci i młodzież (dziewczęta i chłopcy): 

          kat. I (10-12 lat ) 

          kat. II (13 – 15 lat) 

• kobiet i mężczyzn 

kat. I (16-49 lat) 

kat. II MASTERS (50+) 

VIII. OPŁATA STARTOWA 

Uczestnicy są zwolnieni z opłaty startowej 

 

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO 

1.  Biorąc udział Biegu Golema musisz liczyć się z tym, że możesz się zadrapać, otrzeć, 

nabawić się kontuzji, złamań lub stłuczeń w związku z pokonywaniem przeszkód na 

trasie. 



2. Na skutek panujących warunków atmosferycznych oraz wycieńczenia organizmu, 

spowodowanego wysiłkiem, uczestnik może doświadczyć hipotermii, czyli obniżenia 

temperatury wewnętrznej organizmu. 

3. Organizując bieg dokładamy starań, aby przewidziane rozwiązania były maksymalnie 

bezpieczne, jednak nie gwarantujemy pełnego bezpieczeństwa. Każdy uczestnik 

startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko i ze świadomością możliwości 

wystąpienia uszczerbku na zdrowiu fizycznym i/lub psychicznym. 

4. Udział w Biegu Golema  odbywa się na zasadzie ryzyka sportowego, którego 

uczestnik jest świadomy i na które się godzi. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągania z trasy zawodników w stanie, który 

uzna za wymagający interwencji medycznej bądź natychmiastowego ogrzania lub 

innej opieki. Decyzja Organizatora lub/i lekarza (ratownika medycznego) jest 

ostateczna. 

6. Niedopuszczalne jest startowanie w butach z kolcami, jak również udział pod 

wpływem alkoholu lub innych używek (narkotyki, doping, dopalacze, inne). Zakazy te 

podyktowane są przede wszystkim bezpieczeństwem uczestników oraz troską o stan 

przeszkód. 

7. Jeżeli uczestnik nie dostosuje się i złamie powyższe zakazy Organizator może 

wykluczyć go z imprezy i usunąć z jej terenu. Ponadto Organizator może wyciągnąć 

konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika. 

8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia, poza ubezpieczeniem NNW. Dlatego każdy 

z uczestników powinien posiadać wykupione odpowiednie ubezpieczenie. 

9. Organizator zapewni miejsce do przebrania oraz depozyt podstawowych rzeczy 

osobistych. Organizator nie bierze jednak odpowiedzialności za przechowywanie 

rzeczy wartościowych lub/ drogocennych w szczególności telefonów komórkowych, 

laptopów, ipadów i tym podobnych urządzeń, jak również biżuterii oraz dokumentów. 

Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub/i zniszczenie 

klucza do depozytu i wynikłych stąd konsekwencji. 

X. DANE OSOBOWE 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów 

związanych z organizacją biegu. 

2. Do przetwarzania danych osobowych zastosowanie mają przepisy ustawy z 29 

sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 

2015r. poz. 1309) 

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych oraz zgoda na ich 

przetwarzanie jest dobrowolna, lecz niezbędne do wzięcia udziału w imprezie. 

4. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika obejmuje miedzy innymi publikację: 

imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości. 

5. Uczestnikowi imprezy, w każdym czasie, przysługuje prawo do wglądu do swoich 

danych osobowych, zmiany oraz ich wykreślenia. 

 

XI. OCHRONA WIZERUNKU 

1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz na publikację 

materiałów z imprez organizowanych pod marką Bieg Golema zawierających jego 



wizerunek, głos lub wypowiedź w całości lub w częściach na potrzeby marketingowe i 

promocyjne Organizatora, jego imprez oraz partnerów. 

2. Zgoda obejmuje wykorzystanie i publikację wizerunku uczestnika oraz materiałów z 

imprez zawierających jego wizerunek na stronach internetowych, portalach 

społecznościowych, w prasie, radiu, telewizji. 

3. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za wykorzystanie lub/i publikację jego 

wizerunku lub/i materiałów z imprez z jego wizerunkiem. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

2. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, o czym będzie informował na 

stronie internetowej oraz na stronie Facebook. 

3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń 

Organizatora oraz lekarza (ratownika medycznego). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz 

dokumenty pozostawione bez nadzoru. 

5. Uczestnik, który nie stawił się z jakiejkolwiek przyczyny na starcie imprezy nie będzie 

do niej dopuszczony. 

6. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane przez uczestników nie będą do nich 

wysyłane, jak również nie będzie za nie zwracana jakakolwiek kwota. 

7. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych w Regulaminie. 

8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany, przed wzięciem udziału w 

jakiejkolwiek imprezie organizowanej pod marka Bieg Golema, do podpisania 

oświadczenia o znajomości regulaminu. 

9. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej 

pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport 

poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny 

działający w imieniu organizatora. 

10. Podpisując oświadczenie o znajomości regulaminu uczestnik jednocześnie oświadcza, 

że: 

10.1. jest zdrowy i nie zataił okoliczności zdrowotnych wykluczających go z udziału w 

imprezie organizowanej pod marką Bieg Golema 

10.2. nie ma żadnych przeciwwskazań, w szczególności zdrowotnych, do udziału w imprezie 

organizowanej pod marką Bieg Golema i jest w pełni zdolny do udziału w danej imprezie 

10.3. bierze udział w imprezie pod marką Bieg Golema dobrowolnie i na własną 

odpowiedzialność i ryzyko 

10.4. przyjmuje do wiadomości i jest świadomy tego, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym, psychicznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń 

ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym 

10.5. przyjmuje do wiadomości i jest świadomy tego, że z udziałem w zawodach mogą 

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



10.6. jest mu znane wszelkie ryzyko związane z udziałem z imprezie organizowanej pod 

marką Bieg Golema, zna i ocenił swoje możliwości co do udziału w takiej imprezie 

10.7. zwalnia Organizatora i jego partnerów z odpowiedzialności z tytułu wypadku, obrażeń, 

śmierci, urazów fizycznych, psychicznych oraz szkód i strat majątkowych, które mogą 

powstać lub powstaną w związku z udziałem w imprezie pod marką Bieg Golema 

11. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres:  

viasudetica@torotoro.pl 

12.Zakres imprezy uwzględniał będzie aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz 

odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpiecznego przebywania w przestrzenie 

publicznej i organizacji zawodów sportowych. 

Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń wydanych przez 

Rządu oraz Państwową Inspekcję Sanitarną. 

 


