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I. Cel Imprezy 

1. Popularyzacja biegów długodystansowych i masowych, jako najbardziej dostępnej formy 

rekreacji fizycznej. 

2. Promocja Miasta Bełchatowa w Polsce. 

3. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie. 

II. Organizatorzy 

1. Organizatorami Biegu - 24. ULICZNY BIEG „BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA” (dalej zwanego 

Biegiem) są Prezydent Miasta Bełchatowa, Miejskie Centrum Sportu, Bełchatowski Klub 

Lekkoatletyczny. 

 

Kontakt: 

Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie 

ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów 

tel. (44) 737 81 25 

fax (44) 737 81 26 

e-mail: pietnastka@mcs.belchatow.pl 

 

Rejestracja na zawody / Obsługa zapisów: 

Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny  

ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów 

e-mail: bkl.belchatow@gmail.com 

tel. 501060216 

III. Partnerzy/Sponsorzy 

1. Sponsor: Polska Grupa Energetyczna  

2. Sponsor: Sempertrans Bełchatów 

IV. Termin i miejsce 

1. Bieg odbędzie się w dniu 21.11.2021 r. w Bełchatowie. Start i meta ul. Dąbrowskiego 11a 

(przed Halą „Energia”).  

2. Start Biegu nastąpi o godz. 12:00. Zawodnicy winni ustawić się w wybranych podczas rejestracji 

strefie startowej zgodnie z harmonogramem. 

3. Osoby startujące z dziećmi w wózkach proszone są o ustawienie się na końcu stawki Biegu. 
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4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Imprezy, oraz sposobu 

przeprowadzenia imprezy w postaci biegu wirtualnego w razie zmian formalno-prawnych 

wprowadzanych na wypadek pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej związanej z wirusem 

SARS-CoV-2, przy czym Zawodnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie 

odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej www.mcs.belchatow.pl nie później niż 24 

godziny przed rozpoczęciem Biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje 

powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.  

V. Rejestracja i opłaty 

1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 

internetowej https://online.datasport.pl/ 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 22.09.2021 r. od godz. 1200 do dnia 15.11.2021 r., do godz. 

2359 lub do wyczerpania limitu miejsc.  

3. Limit zgłoszeń to 475 osób. Decyduje kolejność prawidłowo opłaconych zgłoszeń. 

4. Za zgłoszenie uważa się terminową rejestrację, poprzez poprawne wypełnienie formularza 

rejestracyjnego oraz termin uznania płatności. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie 

anulowane, a opłata zwrócona. 

5. Każdy Zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 45 zł. 

6. W przypadku niewypełnienia limitu zgłoszeń w zgłoszeniach internetowych istnieje możliwość 

zgłoszenia się dzień przed biegiem w sobotę 20.11.2021 r. w godzinach funkcjonowania biura 

zawodów. Opłata w takim przypadku wynosi 90 zł (płatność możliwa tylko gotówką). Decyduje 

kolejność zgłoszeń w Biurze Imprezy. 

7. Dowodem prawidłowo i terminowo dokonanej wpłaty jest pojawienie się zawodnika  

na liście osób z potwierdzoną płatnością i statusem Zatwierdzony.  

8. Jeśli opłata zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości, Zawodnik jest zobowiązany  

do niezwłocznego dopłacenia różnicy. W innym przypadku Zawodnik będzie widniał na liście 

osób bez potwierdzonej płatności. 

9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

10. Organizator zabrania Zawodnikom dokonywania wymiany numerów startowych między sobą, 

pod rygorem dyskwalifikacji. 

11. W uzasadnionych przypadkach losowych Organizator rozważy przeniesienie numeru startowego 

na innego wskazanego Zawodnika. Rozważane będą jedynie prośby zgłaszane na adres: 

bkl.belchatow@gmail.com, do dnia 05.11.2021 r. Za zgodę Organizatora na przeniesienie 

numeru startowego na innego wskazanego Uczestnika uznaje się jedynie pozytywną informację 

zwrotną udzieloną jako odpowiedź z adresu mailowego: bkl.belchatow@gmail.com. 
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12. O udziale w Imprezie decyduje termin wniesienia opłaty. Za termin wniesienia opłaty uważa się 

datę i godzinę uznania na rachunku bankowym wyznaczonym przez Organizatora.  

13. Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość przekazania dodatkowych pakietów startowych  

dla zaproszonych gości.  

14. Prośby o wystawienie Rachunku/Faktury VAT należy złożyć w systemie zapisów lub kierować na 

adres mailowy: bkl.belchatow@gmail.com z podaniem danych do faktury.  

15.  Zawodnicy startujący w kategorii K-60, M-60 i powyżej zwolnieni są z uiszczania opłaty.  

16. Numery startowe zostaną nadane Zawodnikom po zakończeniu przyjmowania zapisów. 

 

VI. Odbiór pakietów startowych 

1. Odbiór pakietów startowych jest możliwy jedynie w Hali „Energia”, ul. Dąbrowskiego 11a,  

97-400 Bełchatów (dalej „Biuro Imprezy”). Biuro Imprezy działa w godzinach podanych w 

programie imprezy na oficjalnej stronie mcs.belchatow.pl  

2. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem,  

w celu weryfikacji i odbioru pakietu startowego. 

3. Odbiór pakietu startowego w imieniu innego Zawodnika jest możliwy tylko na podstawie 

podpisanego upoważnienia (Załącznik nr 3) oraz kserokopii dowodu osobistego Zawodnika (do 

wglądu), w imieniu, którego odbierany jest pakiet. 

4. Nie jest dozwolone przekazywanie lub odsprzedaż pakietu startowego osobie trzeciej pod 

rygorem poniesienia odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia losowe za osobę, która będzie 

uczestniczyła w biegu. Zagubienie pakietu Zawodnik ma obowiązek zgłosić do Biura Imprezy 

przed biegiem, aby uniknąć odpowiedzialności. 

5. Pakiety, które nie zostaną wydane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane  

ani rozsyłane w późniejszym terminie.  

VII. Warunki uczestnictwa 

1. W Biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 21 listopada 2021 r. (włącznie) ukończą 16 lat. 

Warunkiem dopuszczenia Zawodnika, który najpóźniej w dniu Biegu nie stał się pełnoletni, jest 

zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 

Zawodników. 

3. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się startu w Biegu osobom poruszającym się o kijkach 

trekkingowych lub Nordic Walking, lub innych tego typu, jak również startu ze zwierzętami. 
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Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej, zostaną zdyskwalifikowane i 

zobowiązane do opuszczenia trasy Biegu. 

4. Na teren całej imprezy Biegu, w tym w szczególności na trasę Biegu zabrania się wnoszenia 

środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych 

jakiegokolwiek rodzaju. 

5. Zawodnikom oraz innym osobom znajdującym się na terenie imprezy Biegu, w tym, w 

szczególności na trasie Biegu zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków 

i substancji zarówno przed, jak i w trakcie trwania Biegu. 

6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed Biegiem i w jego trakcie przekazywać bieżące 

informacje przez system nagłaśniający. Zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń 

elektronicznych ze słuchawkami, aby każdy Zawodnik słyszał komunikaty Organizatora i 

Sędziego Głównego. 

7. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane 

przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 

8. Ubezpieczeniem i pomocą na trasie Biegu objęci są tylko ci Zawodnicy, którzy mają przypięty 

widoczny numer startowy i ich dane personalne są zgodne z wpisanymi u Organizatora. 

9. Każdy Zawodnik bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność, zaś w przypadku 

Zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. 

Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz 

wniesienia opłaty, oznacza, że Zawodnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka 

wiążącego się z uczestnictwem w Biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia 

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

i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

10. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z 

własnej, wyłącznej winy innym Zawodnikom oraz osobom trzecim. 

11. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach PZLA,  

w szczególności dotyczy to asysty Zawodników przez osoby nieuczestniczące w Biegu, biegnące 

z Zawodnikiem lub jadące na rowerze. 

12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie powoduje dyskwalifikację Zawodnika. 

13. Każdego Zawodnika obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin. 

14. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Zawodnicy, obsługa Biegu oraz pojazdy 

uprzywilejowane i posiadające przepustkę Organizatora.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zapisania, dyskwalifikacji lub usunięcia z miejsca 

imprezy osób, które zakłócają spokój, porządek, przebieg biegu lub jego części organizacyjne 

oraz prezentują niesportowe zachowanie. 
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VIII. Dystans, trasa biegu, pomiar i limit czasu 

1. Dystans Biegu wynosi 15 km (trzy pętle po 5km). 

2. Trasa Biegu będzie oznaczona co 1 km. 

3. Trasa Biegu nie posiada atestu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

4. Trasa Biegu przebiega ulicami Miasta Bełchatowa z ograniczonym ruchem kołowym. 

5. Trasa Biegu posiada nawierzchnię asfaltową. 

6. Trasa Biegu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk 

atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które mogą mieć wpływ na 

bezpieczeństwo Zawodników Biegu. 

7. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

8. Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający 

trasę zostaną zdyskwalifikowani. Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie 

kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. 

9. Pomiar czasu odbywa się za pomocą bezzwrotnych chipów umieszczonych w numerach 

startowych. 

10. Zabrania się odklejania chipów od numerów startowych.  

11. Oficjalnym czasem Imprezy jest czas netto. 

12. Pierwszych sześciu Uczestników w klasyfikacji kobiet i mężczyzn, którzy przekroczą linię mety 

będzie klasyfikowanych według czasu brutto mierzonego od chwili pierwszego wystrzału 

startera. Pozostali Uczestnicy klasyfikowani będą na podstawie czasu netto, liczonego od 

przekroczenia linii startu przez Uczestnika do linii mety. 

13. Organizator określa limit czasu ukończenia Biegu na 2 godziny. 

14. Zawodnicy, którzy nie ukończą Biegu w przeciągu 2 godzin, nie zostaną sklasyfikowani oraz będą 

zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia trasy Biegu. 

15. Pozostawanie na trasie Biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również niestosowanie się  

do decyzji Organizatora przenosi na Zawodnika odpowiedzialność stosownie do obowiązujących 

przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym. 

 

IX. Punkt odświeżania  

1. Na trasie Biegu będzie znajdował się punkt odświeżania wskazany na mapie publikowanej na 

stronie mcs.belchatow.pl. 

2. W punkcie odświeżania będzie dostępna woda. 

3. Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek Zawodników. 
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X. Przebieranie i depozyt 

1. Przebieralnie dla Zawodników i depozyt znajdować się będą w oznakowanych pomieszczeniach 

Hali „Energia”. 

2. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym. 

Worki dostarcza Organizator w punkcie depozytowym. 

3. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. 

4. W przypadku zagubienia numeru rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane  

za okazaniem dowodu osobistego po odebraniu wszystkich pozostałych worków z rzeczami 

pozostawionych przez innych Zawodników. 

5. Zagubienie numeru startowego przez Zawodnika i jego niezgłoszenie w Biurze Imprezy zwalnia 

Organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę. 

6. Za rzeczy wartościowe pozostawione w przebieralni Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Depozyt czynny będzie w godzinach od 10:00 do 15:00. 

XI. Klasyfikacja zawodników 

1. Klasyfikacja Zawodników Biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach: 

a. Kategoria open mężczyzn, 

b. Kategoria open kobiet, 

c. Wiekowa: mężczyzn: 

I. M16 - mężczyźni od 16 lat do 19 lat, 

II. M20 - mężczyźni od 20 lat do 29 lat, 

III. M30 - mężczyźni od 30 lat do 39 lat, 

IV. M40 - mężczyźni od 40 lat do 49 lat, 

V. M50 - mężczyźni od 50 lat do 59 lat, 

VI. M60 - mężczyźni od 60 lat do 69 lat, 

VII. M70 - mężczyźni od 70 lat i więcej 

 

 

d. Wiekowa: kobiet: 

I. K16 - kobiety od 16 lat do 19 lat, 

II. K20 - kobiety od 20 lat do 29 lat, 

III. K30 - kobiety od 30 lat do 39 lat, 

IV. K40 - kobiety od 40 lat do 49 lat, 

V. K50 - kobiety od 50 lat do 59 lat, 
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VI. K60 - kobiety od 60 lat do 69 lat, 

VII. K70 - kobiety od 70 lat i więcej 

e. Specjalna: 

I. Bełchatowianie 

II. Bełchatowianki 

 

O sklasyfikowaniu w tej kategorii decyduje miejsce stałego pobytu w dniu Biegu. 

 

2. Klasyfikacja końcowa prowadzona jest według czasu netto, z wyłączeniem klasyfikacji, o której 

mowa w punkcie 1.a), 1. b), 1.c) i 1.d) gdzie dla pierwszych 6 zawodników obowiązuje czas 

brutto. 

3. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia Zawodnika. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

5. Zawodnik może w Biegu otrzymać kilka nagród. Zawodnik, który wygra Bieg  

w klasyfikacji open może zdobyć nagrodę w kategorii wiekowej i kategorii specjalnej.  

XII. Nagrody 

1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie  

się na ceremonii wręczenia nagród. 

2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu Biegu ok. godz. 14:00 na Hali Energia w 

Bełchatowie. 

3. Zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymują nagrody pieniężne: 

a) w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III, IV, V, VI miejsce, 

b) w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III, IV, V, VI miejsce, 

c) w klasyfikacji Bełchatowianie: I, II, III miejsce, 

d) w klasyfikacji Bełchatowianki: I, II, III miejsce. 

 

4. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają puchary lub statuetki. 

5. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale. 

6. Projektowana wysokość nagród pieniężnych: 
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OPEN MĘŻCZYZN - Zajęte miejsce Kwota wygranej 

I 800 PLN 

II 600 PLN 

III 500 PLN 

IV 400 PLN 

V 300 PLN 

VI 200 PLN 

 

OPEN KOBIET - Zajęte miejsce Kwota wygranej 

I 800 PLN 

II 600 PLN 

III 500 PLN 

IV 400 PLN 

V 300 PLN 

VI 200 PLN 

 

BEŁCHATOWIANIE - Zajęte miejsce Kwota wygranej 

I 600 PLN 

II 400 PLN 

III 200 PLN 

 

 

BEŁCHATOWIANKI - Zajęte miejsce Kwota wygranej 

I 600 PLN 

II 400 PLN 

III 200 PLN 

 

 

Oficjalne wysokości nagród mogą zostać zmienione pod warunkiem wprowadzenia zmian w 

regulaminie i opublikowania takiej informacji na stronie internetowej biegu mcs.belchatow.pl 

 

7. Nagrody finansowe dla Zawodników będą przekazywane przelewem, na podstawie podpisanego 

protokołu odbioru nagród udostępnionego przez Organizatora w dniu biegu. 
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8. O ile będzie to wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi, zdobywcom nagród 

pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

XIII. Zasady finansowania 

1. Koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy i Sponsorzy. 

2. Uczestnicy biegu przybywają na koszt własny bądź jednostek delegujących.  

3. W ramach opłaty uczestnik otrzymuje: 

a. nr startowy z chipem 

b. agrafki 

c. napój izotoniczny 

d. wodę na mecie 

e. wodę na trasie 

f. ciepły posiłek 

g. dodatek energetyczny (baton lub żel) 

h. ekologiczną bawełnianą torbę 

i. okolicznościowy upominek 

j. medal na mecie (dla regulaminowo kończących bieg) 

XIV. Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Biegu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 

spowodowane z winy Zawodnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Biegu. 

3. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu. Podpis 

Zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego 

Regulaminu oraz oznacza ich pełną akceptację. 

4. Zawodnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne podanie jego 

danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, oraz wizerunku. 

5. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych 

osobowych poszczególnych Zawodników, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane 

w materiałach promujących Bieg i wydarzenia jej towarzyszące w szczególności w prasie, radio, 

telewizji, Internecie, materiałach graficznych. Zawodnikowi oprócz nagród nie przysługują żadne 

dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, 

wypowiedzi i danych osobowych. 
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6. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie Zawodnikom na trasie Biegu od momentu 

startu do zamknięcia trasy Biegu określonej limitem czasowym, a także w centrum Imprezy do 

godziny 1500. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych 

zakresem zabezpieczenia medycznego Biegu. 

7. Decyzje podjęte przez koordynatora medycznego Biegu lub przez obsługę medyczną co do 

udziału Zawodnika w Biegu są wiążące wobec Zawodnika. Niezastosowanie się przez Zawodnika 

do zaleceń koordynatora medycznego Biegu lub obsługi medycznej powoduje jego 

dyskwalifikację. 

8. Protesty dotyczące rywalizacji sportowej należy składać wyłącznie na piśmie w biurze zawodów 

do sędziego głównego. Termin składania protestów upływa godzinę po zamknięciu trasy biegu. 

Protesty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

9. Protesty dotyczące wyników przyjmowane są drogą e-mailową na adres: 

pietnastka@mcs.belchatow.pl, do dnia 26 listopada 2021 r., godziny 1500. Protesty będą 

rozpatrywane w ciągu 72 godzin. 

10. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane. 

11. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 30 listopada 2021 r. do 

godziny 1500.  

12. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Zawodnika z przestrzegania jego warunków. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.  

14. Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej 

oraz osób i służb porządkowych Organizatora zabezpieczających trasę Biegu. 

15. Zawodnicy zainteresowani noclegami proszeni są o zwracanie się bezpośrednio do hoteli. 

Informacja o bazie noclegowej znajduje się na stronie internetowej 

https://www.belchatow.pl/turystyka/biura-podrozy-i-baza-noclegowa/baza-noclegowa 

16. W razie problemów, wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: 

pietnastka@mcs.belchatow.pl. 

 

https://www.belchatow.pl/turystyka/biura-podrozy-i-baza-noclegowa/baza-noclegowa
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Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:  

 

 

 

(imię i nazwisko dziecka / podopiecznego) 

 

W imprezie 24. ULICZNY BIEG „BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA”, która odbędzie się w dniu 21.11.2021 r. 

w Bełchatowie (zwaną dalej Imprezą), organizowanej przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie z 

siedzibą w Bełchatowie, ul. Sportowa 3 (zwanym dalej MCS)  

 

Oświadczam, że:  

• znany mi jest cel, charakter, program i Regulamin Imprezy, 

• u dziecka / podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które 

mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w Biegu.   

 

 

 

 

        (data)            (imię i nazwisko rodzica/opiekuna – czytelnymi, WIELKIMI literami) 

 

 

 

 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych 

osobowych w postaci:  

 

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty 

elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie.  

b. imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, 

radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach 

Imprezy. 

c.  adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji 

dotyczących Imprezy.  

 

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że został poinformowany, że:  

 

a. Administratorem jego danych osobowych jest Organizator.  

b. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie 

zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.  

c. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.  

d. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i 

partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Imprezy.  

e. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie, nie będą przekazywane do państw poza 

unijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  

f. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w 

których są przetwarzane.  

g. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa w Imprezie.  

h. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

i. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie 

przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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j. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym 

momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 

 

 

 

        (data)            (imię i nazwisko rodzica/opiekuna – czytelnymi, WIELKIMI literami) 

 

 

 

 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA 

 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) 

                  

zamieszkały (adres)  

                      

legitymujący się dowodem osobistym (seria i numer)       

 

niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem 24. ULICZNY BIEG „BEŁCHATOWSKA 

PIĘTNASTKA” (dalej jako Bieg) i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

Ponadto oświadczam, że jestem zdolny do udziału w Biegu i startuję w nim na własną 

odpowiedzialność. W przypadku zagubienia pakietu startowego odebranego w biurze zawodów mam 

obowiązek zgłoszenia tego przed Biegiem Organizatorowi, gdyż w przypadku uczestnictwa w Biegu 

osoby nieuprawnionej z moim numerem startowym, zobowiązuję się do pokrycia wszystkich kosztów 

związanych z wyłączenia OC Organizatora bezzwłocznie i bez ograniczenia. 

Jednocześnie wyrażam nieodwołaną zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku lub 

wypowiedzi przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie w celach promocyjnych i marketingowych 

w związku z organizacją i przeprowadzeniem Biegu, oraz wydarzeniami mu towarzyszącymi, w 

szczególności w prasie, radio, telewizji, Internecie, materiałach graficznych.  

 

 

 

 

 

        (data)         (imię i nazwisko – czytelnymi, WIELKIMI literami) 

 

 

 

 

(czytelny podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych 

osobowych w postaci:  

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty 

elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie.  

b. imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, 

radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach 

Imprezy. 

c.  adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji 

dotyczących Imprezy.  

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że został poinformowany, że:  

a. Administratorem jego danych osobowych jest Organizator.  

b. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie 

zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.  

c. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.  

d. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i 

partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Imprezy.  

e. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie, nie będą przekazywane do państw poza 

unijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  

f. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w 

których są przetwarzane.  

g. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa w Imprezie.  

h. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

i. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie 

przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

j. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym 

momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
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k. Ponadto wyrażam zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne 

podanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

 

 

 

 

 

 

        (data)         (imię i nazwisko – czytelnymi, WIELKIMI literami) 

 

 

 

 

(czytelny podpis) 
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Załącznik nr 3 

UPOWAŻNIENIE 

 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko)                  

                      

legitymujący się dowodem osobistym (seria i numer)       

 

upoważniam  

 

Panią/pana (imię i nazwisko)                  

                      

legitymujący się dowodem osobistym (seria i numer) 

 

do odebrania mojego pakietu startowego. Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego (do 

wglądu) oraz poniższe oświadczenie. 

 

 

 

 

 

 

        (data)          (czytelny podpis upoważniającego) 
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I. CEL IMPREZY 

 

1. Popularyzacja biegów długodystansowych i masowych, jako najbardziej dostępnej formy 

rekreacji fizycznej. 

2. Promocja Miasta Bełchatowa w Polsce. 

3. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie. 

 

II. ORGANIZATORZY 

 

1. Organizatorami Biegu na 5 km w ramach - 24. ULICZNEGO BIEGU „BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA” 

(dalej zwanego Biegiem) są Prezydent Miasta Bełchatowa, Miejskie Centrum Sportu, 

Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny. 

 

Kontakt: 

Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie 

ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów 

tel. (44) 737 81 25 

fax (44) 737 81 26 

e-mail: pietnastka@mcs.belchatow.pl 

 

Rejestracja na zawody / Obsługa zapisów: 

Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny  

ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów 

e-mail: bkl.belchatow@gmail.com 

tel. 501060216 

 

III. Partnerzy i sponsorzy 

 

1. Sponsor: Polska Grupa Energetyczna  

2. Sponsor: Sempertrans Bełchatów 
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IV. TERMIN I MIEJSCE 

 

1. Bieg odbędzie się w dniu 21.11.2021 r. w Bełchatowie. Start i meta ul. Dąbrowskiego 11a 

(przed Halą „Energia”).  

2. Start Biegu nastąpi ok. godz. 12:05.  

3. Osoby startujące z dziećmi w wózkach proszone są o ustawienie się na końcu stawki Biegu. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Imprezy, oraz sposobu 

przeprowadzenia imprezy w postaci biegu wirtualnego w razie zmian formalno-prawnych 

wprowadzanych na wypadek pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej związanej z wirusem 

SARS-CoV-2, przy czym Zawodnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie 

odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej www.mcs.belchatow.pl nie później niż 24 

godziny przed rozpoczęciem Biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje 

powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.  

 

V. REJESTRACJA I OPŁATY 

 

1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 

internetowej https://online.datasport.pl/ 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 22.09.2021 r. od godz. 1200 do dnia 15.11.2021 r., do godz. 

2359 lub do wyczerpania limitu miejsc.  

3. Limit zgłoszeń to 190 osób. Decyduje kolejność prawidłowo opłaconych zgłoszeń. 

4. Za zgłoszenie uważa się terminową rejestrację, poprzez poprawne wypełnienie formularza 

rejestracyjnego oraz termin uznania płatności. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie 

anulowane, a opłata zwrócona. 

5. Każdy Zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł. 

6. W przypadku niewypełnienia limitu zgłoszeń w zgłoszeniach internetowych istnieje możliwość 

zgłoszenia się dzień przed biegiem w sobotę 20.11.2021 r. w godzinach funkcjonowania biura 

zawodów. Opłata w takim przypadku wynosi 60 zł (płatność możliwa tylko gotówką). Decyduje 

kolejność zgłoszeń w Biurze Imprezy. 

7. Dowodem prawidłowo i terminowo dokonanej wpłaty jest pojawienie się zawodnika  

na liście osób z potwierdzoną płatnością i statusem Zatwierdzony.  

8. Jeśli opłata zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości, Zawodnik jest zobowiązany  

do niezwłocznego dopłacenia różnicy. W innym przypadku Zawodnik będzie widniał na liście 

osób bez potwierdzonej płatności. 

9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
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10. Organizator zabrania Zawodnikom dokonywania wymiany numerów startowych między sobą, 

pod rygorem dyskwalifikacji. 

11. W uzasadnionych przypadkach losowych Organizator rozważy przeniesienie numeru startowego 

na innego wskazanego Zawodnika. Rozważane będą jedynie prośby zgłaszane na adres: 

bkl.belchatow@gmail.com, do dnia 05.11.2021 r. Za zgodę Organizatora na przeniesienie 

numeru startowego na innego wskazanego Uczestnika uznaje się jedynie pozytywną informację 

zwrotną udzieloną jako odpowiedź z adresu mailowego: bkl.belchatow@gmail.com. 

12. O udziale w Imprezie decyduje termin wniesienia opłaty. Za termin wniesienia opłaty uważa się 

datę i godzinę uznania na rachunku bankowym wyznaczonym przez Organizatora.  

13. Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość przekazania dodatkowych pakietów startowych  

dla zaproszonych gości.  

14. Prośby o wystawienie Rachunku/Faktury VAT należy złożyć w systemie zapisów lub kierować na 

adres mailowy: bkl.belchatow@gmail.com z podaniem danych do faktury.  

15. Numery startowe zostaną nadane Zawodnikom po zakończeniu przyjmowania zapisów. 

 

VI. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH 

 

1. Odbiór pakietów startowych jest możliwy jedynie w Hali „Energia”, ul. Dąbrowskiego 11a,  

97-400 Bełchatów (dalej „Biuro Imprezy”). Biuro Imprezy działa w godzinach podanych w 

programie imprezy na oficjalnej stronie mcs.belchatow.pl  

2. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem,  

w celu weryfikacji i odbioru pakietu startowego. 

3. Odbiór pakietu startowego w imieniu innego Zawodnika jest możliwy tylko na podstawie 

podpisanego upoważnienia (Załącznik nr 3) oraz kserokopii dowodu osobistego Zawodnika (do 

wglądu), w imieniu, którego odbierany jest pakiet. 

4. Nie jest dozwolone przekazywanie lub odsprzedaż pakietu startowego osobie trzeciej pod 

rygorem poniesienia odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia losowe za osobę, która będzie 

uczestniczyła w biegu. Zagubienie numeru startowego Zawodnik ma obowiązek zgłosić do Biura 

Imprezy przed biegiem, aby uniknąć odpowiedzialności. 

5. Pakiety, które nie zostaną wydane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane  

ani rozsyłane w późniejszym terminie.  
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VII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W Biegu nie ma limitu wieku, z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 8 roku życia muszą poruszać się 

po trasie pod opieką osób dorosłych. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika, który najpóźniej w 

dniu Biegu nie stał się pełnoletni, jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, stanowiąca 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 

Zawodników. 

3. Ze względów bezpieczeństwa osoby poruszające się o kijkach trekkingowych lub Nordic Walking, 

lub innych tego typu muszą zachować szczególną ostrożność. Zabrania się startu ze zwierzętami 

w biegu. 

4. Na teren całej imprezy Biegu, w tym w szczególności na trasę Biegu zabrania się wnoszenia 

środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych 

jakiegokolwiek rodzaju. 

5. Zawodnikom oraz innym osobom znajdującym się na terenie imprezy Biegu, w tym, w 

szczególności na trasie Biegu zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków 

i substancji zarówno przed jak i w trakcie trwania Biegu. 

6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed Biegiem i w jego trakcie przekazywać bieżące 

informacje przez system nagłaśniający. Zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń 

elektronicznych ze słuchawkami, aby każdy Zawodnik słyszał komunikaty Organizatora i 

Sędziego Głównego. 

7. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane 

przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 

8. Ubezpieczeniem i pomocą na trasie Biegu objęci są tylko ci Zawodnicy, którzy mają przypięty 

widoczny numer startowy i ich dane personalne są zgodne z wpisanymi u Organizatora. 

9. Każdy Zawodnik bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność, zaś w przypadku 

Zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. 

Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz 

wniesienia opłaty oznacza, że Zawodnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka 

wiążącego się z uczestnictwem w Biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia 

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

i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

10. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z 

własnej, wyłącznej winy innym Zawodnikom oraz osobom trzecim. 



Regulamin Biegu na 5 km w ramach 24. Ulicznego Biegu „Bełchatowska Piętnastka” 21.11.2021 r. 

 6 

11. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach PZLA,  

w szczególności dotyczy to asysty Zawodników przez osoby nieuczestniczące w Biegu, biegnące  

z Zawodnikiem lub jadące na rowerze. 

12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie powoduje dyskwalifikację Zawodnika. 

13. Każdego Zawodnika obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin. 

14. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Zawodnicy, obsługa Biegu oraz pojazdy 

uprzywilejowane i posiadające przepustkę Organizatora.  

 

VIII. DYSTANS, TRASA BIEGU, POMIAR I LIMIT CZASU 

 

1. Dystans Biegu wynosi 5 km (jedna pętla). 

2. Trasa Biegu będzie oznaczona co 1 km. 

3. Trasa Biegu przebiega ulicami Miasta Bełchatowa z ograniczonym ruchem kołowego. 

4. Trasa Biegu posiada nawierzchnię asfaltową. 

5. Trasa Biegu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk 

atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które mogą mieć wpływ na 

bezpieczeństwo Zawodników Biegu. 

6. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

7. Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający 

trasę zostaną zdyskwalifikowani. Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie 

kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. 

8. Pomiar czasu odbywa się za pomocą bezzwrotnych chipów umieszczonych w numerach 

startowych. 

9. Zabrania się odklejania chipów od numerów startowych.  

10. Oficjalnym czasem Imprezy jest czas netto. 

11. Pierwszych trzech Uczestników w klasyfikacji kobiet i mężczyzn, którzy przekroczą linię mety, 

będzie klasyfikowanych według czasu brutto mierzonego od chwili pierwszego wystrzału 

startera. Pozostali Uczestnicy klasyfikowani będą na podstawie czasu netto, liczonego od 

przekroczenia linii startu przez Uczestnika do linii mety. 

12. Organizator określa limit czasu ukończenia Biegu na 50 minut. 

13. Zawodnicy, którzy nie ukończą Biegu w przeciągu 50 minut, nie zostaną sklasyfikowani oraz będą 

zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia trasy Biegu. 

14. Pozostawanie na trasie Biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również niestosowanie się  

do decyzji Organizatora przenosi na Zawodnika odpowiedzialność stosownie do obowiązujących 

przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym. 
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IX. PUNKT ODŚWIEŻANIA 

 

1. Na trasie Biegu będzie znajdował się punkt odświeżania wskazany na mapie publikowanej na 

stronie mcs.belchatow.pl. 

2. W punkcie odświeżania będzie dostępna woda. 

3. Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek Zawodników. 

 

X. PRZEBIERALNIE I DEPOZYT 

 

1. Przebieralnie dla Zawodników i depozyt znajdować się będą w oznakowanych pomieszczeniach 

Hali „Energia”. 

2. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym. 

Worki dostarcza Organizator w punkcie depozytowym. 

3. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. 

4. W przypadku zagubienia numeru rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane  

za okazaniem dowodu osobistego po odebraniu wszystkich pozostałych worków z rzeczami 

pozostawionych przez innych Zawodników. 

5. Zagubienie numeru startowego przez Zawodnika i jego niezgłoszenie w Biurze Imprezy zwalnia 

Organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę. 

6. Za rzeczy wartościowe pozostawione w przebieralni Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Depozyt czynny będzie w godzinach od 10:00 do 15:00. 

 

XI. KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW 

 

1. Klasyfikacja Zawodników Biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach: 

a. Kategoria open mężczyzn, 

b. Kategoria open kobiet, 

c. Specjalna: 

I. Nadzieja Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego 

 

O sklasyfikowaniu w tej kategorii decyduje przynależność do Bełchatowskiego Klubu 

Lekkoatletycznego. 
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2. Klasyfikacja końcowa prowadzona jest według czasu netto, z wyłączeniem klasyfikacji, o której 

mowa w punkcie 1.a), 1. b), gdzie dla pierwszych 3 zawodników obowiązuje czas brutto. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

 

XII. NAGRODY 

 

1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie  

się na ceremonii wręczenia nagród. 

2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu Biegu ok. godz. 13:00 na hali Energia w 

Bełchatowie. 

3. Zwycięzcy w klasyfikacji open otrzymają pamiątkowe puchary / statuetki oraz nagrody 

pieniężne:  

a) open kobiet: I, II, III miejsce (kolejno 400, 300, 200 PLN) 

b) open mężczyzn: I, II, III miejsce (kolejno 400, 300, 200 PLN) 

4. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale. 

5. Nagrody finansowe dla Zawodników będą przekazywane przelewem, na podstawie podpisanego 

protokołu odbioru nagród udostępnionego przez Organizatora w dniu biegu. 

 

XIII. ZASADY FINANSOWANIA 

1. Koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy i Sponsorzy. 

2. Uczestnicy biegu przybywają na koszt własny bądź jednostek delegujących.  

3. W ramach opłaty uczestnik otrzymuje: 

a. nr startowy z chipem 

b. agrafki 

c. napój izotoniczny 

d. wodę na mecie 

e. wodę na trasie 

f. ciepły posiłek 

g. dodatek energetyczny (baton lub żel) 

h. ekologiczną bawełnianą torbę 

i. medal na mecie (dla regulaminowo kończących bieg) 
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XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Biegu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 

spowodowane z winy Zawodnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Biegu. 

3. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu. Podpis 

Zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego 

Regulaminu oraz oznacza ich pełną akceptację. 

4. Zawodnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne podanie jego 

danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, oraz wizerunku. 

5. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych 

osobowych poszczególnych Zawodników, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane 

w materiałach promujących Bieg i wydarzenia jej towarzyszące w szczególności w prasie, radio, 

telewizji, Internecie, materiałach graficznych. Zawodnikowi oprócz nagród nie przysługują żadne 

dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, 

wypowiedzi i danych osobowych. 

6. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie Zawodnikom na trasie Biegu od momentu 

startu do zamknięcia trasy Biegu określonej limitem czasowym, a także w centrum Imprezy do 

godziny 1500. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych 

zakresem zabezpieczenia medycznego Biegu. 

7. Decyzje podjęte przez koordynatora medycznego Biegu lub przez obsługę medyczną co do 

udziału Zawodnika w Biegu są wiążące wobec Zawodnika. Nie zastosowanie się przez Zawodnika 

do zaleceń koordynatora medycznego Biegu lub obsługi medycznej powoduje jego 

dyskwalifikację. 

8. Protesty dotyczące rywalizacji sportowej należy składać wyłącznie na piśmie w biurze zawodów 

do sędziego głównego. Termin składania protestów upływa godzinę po zamknięciu trasy biegu. 

Protesty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

9. Protesty dotyczące wyników przyjmowane są drogą e-mailową na adres: 

pietnastka@mcs.belchatow.pl, do dnia 26 listopada 2021 r., godziny 1500. Protesty będą 

rozpatrywane w ciągu 72 godzin. 

10. Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane. 

11. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 30 listopada 2021 r. do 

godziny 1500.  

12. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Zawodnika z przestrzegania jego warunków. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.  
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14. Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej 

oraz osób i służb porządkowych Organizatora zabezpieczających trasę Biegu. 

15. Zawodnicy zainteresowani noclegami proszeni są o zwracanie się bezpośrednio do hoteli. 

Informacja o bazie noclegowej znajduje się na stronie internetowej 

https://www.belchatow.pl/turystyka/biura-podrozy-i-baza-noclegowa/baza-noclegowa 

16. W razie problemów, wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: 

pietnastka@mcs.belchatow.pl. 

 

https://www.belchatow.pl/turystyka/biura-podrozy-i-baza-noclegowa/baza-noclegowa
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Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:  

 

 

 

(imię i nazwisko dziecka / podopiecznego) 

 

W imprezie Bieg na 5 km w ramach 24. ULICZNEGO BIEGU „BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA”, która 

odbędzie się w dniu 21.11.2021 r. w Bełchatowie (zwaną dalej Imprezą), organizowanej przez Miejskie 

Centrum Sportu w Bełchatowie z siedzibą w Bełchatowie, ul. Sportowa 3 (zwanym dalej MCS)  

 

Oświadczam, że:  

• znany mi jest cel, charakter, program i Regulamin Imprezy, 

• u dziecka / podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które 

mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w Biegu.   

 

 

 

 

        (data)            (imię i nazwisko rodzica/opiekuna – czytelnymi, WIELKIMI literami) 

 

 

 

 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych 

osobowych w postaci:  

 

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty 

elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie.  

b. imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, 

radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach 

Imprezy, 

c.  adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji 

dotyczących Imprezy.  

 

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że został poinformowany, że:  

 

a. Administratorem jego danych osobowych jest Organizator.  

b. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie 

zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.  

c. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.  

d. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i 

partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Imprezy.  

e. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie, nie będą przekazywane do państw poza 

unijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  

f. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w 

których są przetwarzane.  

g. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa w Imprezie.  

h. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

i. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie 

przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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j. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym 

momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 

 

 

 

        (data)            (imię i nazwisko rodzica/opiekuna – czytelnymi, WIELKIMI literami) 

 

 

 

 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA 

 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) 

                  

zamieszkały (adres)  

                      

legitymujący się dowodem osobistym (seria i numer)       

 

niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Biegu na 5 km w ramach 24. ULICZNEGO 

BIEGU „BEŁCHATOWSKA PIĘTNASTKA” (dalej jako Bieg) i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

Ponadto oświadczam, że jestem zdolny do udziału w Biegu i startuję w nim na własną 

odpowiedzialność. W przypadku zagubienia pakietu startowego odebranego w biurze zawodów mam 

obowiązek zgłoszenia tego przed Biegiem Organizatorowi, gdyż w przypadku uczestnictwa w Biegu 

osoby nieuprawnionej z moim numerem startowym, zobowiązuję się do pokrycia wszystkich kosztów 

związanych z wyłączenia OC Organizatora bezzwłocznie i bez ograniczenia. 

Jednocześnie wyrażam nieodwołaną zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku lub 

wypowiedzi przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie w celach promocyjnych i marketingowych 

w związku z organizacją i przeprowadzeniem Biegu, oraz wydarzeniami mu towarzyszącymi, w 

szczególności w prasie, radio, telewizji, Internecie, materiałach graficznych.  

 

 

 

 

 

        (data)         (imię i nazwisko – czytelnymi, WIELKIMI literami) 

 

 

 

 

(czytelny podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych 

osobowych w postaci:  

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty 

elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie.  

b. imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, 

radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach 

Imprezy, 

c.  adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji 

dotyczących Imprezy.  

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że został poinformowany, że:  

a. Administratorem jego danych osobowych jest Organizator.  

b. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie 

zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.  

c. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.  

d. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i 

partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Imprezy.  

e. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie, nie będą przekazywane do państw poza 

unijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  

f. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w 

których są przetwarzane.  

g. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa w Imprezie.  

h. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

i. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie 

przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

j. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym 

momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
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k. Ponadto wyrażam zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne 

podanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

 

 

 

 

 

 

        (data)         (imię i nazwisko – czytelnymi, WIELKIMI literami) 

 

 

 

 

(czytelny podpis) 
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Załącznik nr 3 

UPOWAŻNIENIE 

 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko)                  

                      

legitymujący się dowodem osobistym (seria i numer)       

 

upoważniam  

 

Panią/pana (imię i nazwisko)                  

                      

legitymujący się dowodem osobistym (seria i numer) 

 

do odebrania mojego pakietu startowego. Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego (do 

wglądu) oraz poniższe oświadczenie. 

 

 

 

 

 

 

        (data)          (czytelny podpis upoważniającego) 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  


