
R E G U L A M I N
IV Biegu Zimowego „Kropelka Run”

Piechowice – Górzyniec 11.12.2021 r.

I.  CEL IMPREZY:

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako aktywnej formy wypoczynku oraz propagowanie zdrowego trybu 
życia.
2. Promocja miasta Piechowice, regionu oraz  okolic wodospadu „Kropelka”.

II.  ORGANIZATORZY:

1. Urząd Miasta Piechowice

2. Klub Biegacza Biegamdlazdrowia.pl

III.  TERMIN i MIEJSCE:

1. Bieg odbędzie się 11 grudnia 2021 r. o godz. 11.00.

2. Start i meta: Piechowice - Górzyniec ul. Izerska/dawna Zawadzkiego/ (okolice szlabanu). Dystans 10km, 

3. Limit czasu na pokonanie trasy - 2 godziny. 

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu głównym mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2 .Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. Wpisanie się na listę uczestników                   
i uiszczenie wpisowego oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do jego 
przestrzegania. 

3. Regulamin biegu dostępny jest na stronie portalu datasport oraz będzie dostepny na stronie KROPELKA RUN na 
portalu FACEBOOK.

4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty wpisowej jest równoznaczne z oświadczeniem przez 
zawodnika, że zapoznał się i zaakceptował regulamin biegu KROPELKA.RUN oraz potwierdzeniem, że zawodnik 
startuje na własną odpowiedzialność, ocenił, zaakceptował  i ponosi związane z tym ryzyko, wiążące się z 
zagrożeniem wypadkami i możliwością odniesienia obrażeń ciała/w tym śmierci/, a także szkód o charakterze 
majątkowym i nie będzie rościł praw z tego tytułu. Jest równoznaczne również z oświadczeniem, iż zawodnik  nie 
ma przeciwskazań lekarskich do udziału w zawodach, a podane dane są prawdziwe i znane mu są przepisy art. 233 



Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Oznacza także,    
że zawodnik wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki 
z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję oraz inne media masowe, a także 
Organizatora na wszystkich polach związanych z daną imprezą Podanie danych jest warunkiem wynikającym           
z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
(RODO) .
6. Każdy uczestnik zawodów zobowiązuje się do przestrzegania zasad kulturalnego i sportowego zachowania się 
oraz realizowania poleceń organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione w miejscu i w  trakcie trwania 
imprezy.
8. Zawodnik przerywając bieg, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organizatora, 
zalecane jest posiadanie przy sobie telefonu z nr organizatora, który zostanie podany na tablicy ogłoszeń w Biurze 
Zawodów.
9. Organizator, w niezbędnych sytuacjach, zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a uczestnik akceptuje fakt, 
iż jest zobowiązany do zapoznania się z ewentualnymi zmianami w regulaminie bezpośrednio przed udziałem          
w biegu. Zmiany te będą udostępnione w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń          
w Biurze Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.
10. Każdy uczestnik zawodów zobowiązuje się do stosowania zaleceń Rządu RP w zakresie przeciwdziałania 
epidemii covid- 19. 
11. Przystępując do zawodów w dniu imprezy, zawodnik oświadcza,  że nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-
CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie, a także w 
czasie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2. 
Z uwagi na dynamiczną sytuację i obowiązujące ograniczenia związane z pandemią COVID-19, w czasie trwania 
imprezy będą obowiązywały aktualne obostrzenia określone przez rząd, które zostaną opublikowane na stronie 
organizatora, najpóźniej tydzień przed imprezą  - Załącznik nr 1 do Regulaminu Imprezy.

 V.  ZGŁOSZENIA I WPISOWE : 

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą do dnia 30 listopada 2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy na portalu 
DATASPORT , chyba że limit zgłoszonych zawodników zostanie wcześniej wyczerpany. Zgłoszenie zawodnika 
będzie widoczne na liście startowej, po zaksięgowaniu wpisowego przez organizatora. 

Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto nr:  45 1140 2004 0000 3802 5923 5347

Odbiorca :  Waldemar Sobiński

W tytule wpłaty należy podać:  "Kropelka oraz imię i nazwisko osoby startującej"

Obowiązuje limit 200 osób - uczestników imprezy   ( w tym 10 miejsc do dyspozycji organizatorów ).

2. Opłata wpisowa do biegu wynosi - 60 zł, a dla mieszkańców Piechowic 40 zł.

3. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w Biegu, raz wniesiona opłata z tytułu wpisowego nie podlega 
zwrotowi ani przeniesieniu na inny bieg. Uiszczając wpisowe zawodnik oświadcza, iż akceptuje fakt,                       
że  uwzględniając  sytuację epidemiologiczną w kraju, przedmiotowa impreza może zostać  przeniesiona na inny 
termin wskazany przez Organizatora. W takim przypadku, swoją wpłatę wpisowego przenosi dobrowolnie na nowy 
termin biegu, który zostanie podany w osobnym komunikacie. Opłatę można przenieść (bezpłatnie )  na inną osobę 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2021 r zgłaszając ten fakt na adres email:  sta_sob61@wp.pl . 

mailto:sta_sob61@wp.pl


Osoba rezygnująca z udziału w biegu zgłasza ten fakt na podany adres email, podając wszystkie dane potrzebne do 
zapisu osoby odkupującej pakiet..Rozliczenie wpisowego następuje  pomiędzy zainteresowanymi  stronami. 

4. Uczestnicy biegu otrzymają numer startowy wraz z chipem , który należy obowiązkowo umieścić z przodu, tak by
był widoczny i niczym nie zasłoniety. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować brakiem pomiaru czasu,       
a tym samym dyskwalifikacją zawodnika.  O kolejności zawodników na mecie  decyduje osiągnięty czas brutto.

5. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie wpisowego.

6. O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu wpisowego na konto organizatora

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niekompletne lub błędnie wypełnione.

VI. WERYFIKACJA I ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH

1. Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów  w dniu biegu 
11.12.2021 od godz. 8.00 do godz.10.30.

2. Uczestnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem celem weryfikacji 
danych podanych przy zgłoszeniu.

3.Warunkiem pozytywnej weryfikacji  jest osobiste stawiennictwo zawodnika.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY :

W ramach biegu Kropelka Run odbędą się Mistrzostwa Piechowic w zimowym biegu crossowym 

1. Open kobiet i mężczyzn /miejsca 1-3 : pamiątkowe trofea sportowe i drobne upominki.

2. Mistrzostwa Piechowic miejsca 1-3 kobiet i mężczyzn : pamiątkowe trofea sportowe i drobne upominki

3. W biegu prowadzona będzie również klasyfikacja w kategoriach wiekowych . Pierwsze trzy osoby w każdej 
kategorii otrzymają pamiątkowe trofea.

Osoby nagrodzane w kategorii Open od 1 do 3 nie będą nagradzane w klasyfikacjach wiekowych.

VIII. PROGRAM IMPREZY:

8.00-10.30    Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych

11.00            Start biegu KROPELKA RUN 

13.30            Rozdanie nagród, ognisko

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:



*   Bieg odbędzie się bez względu na pogodę z wyłączeniem konieczności odwołania z uwagi na 
działanie sił wyższych lub wystąpienie szczególnych, niezależnych od organizatora i niemożliwych do 
przewidzenia zdarzeń bądź okoliczności wymuszających jego odwołanie.

*   Na trasie mogą znajdować  się punkty kontrolne i elektronicznego pomiaru czasu.  Ominięcie w 
trakcie biegu któregokolwiek z w/w punktów będzie skutkowało dyskwalifikacją.

*   Start odbędzie się ze startu wspólnego.

*   Bieg odbędzie się poza drogami publicznymi, jednak przy nieograniczonym dopuszczalnym 
ruchu drogowym.  Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość  
wyjechania różnego rodzaju pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań oraz 
przemieszczania się innych pieszych, rowerzystów itp. Wszyscy zawodnicy na trasie biegu powinni 
poruszać się prawą stroną drogi, a w czasie trwania całej imprezy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
obowiązujących na terenie Lasów Państwowych oraz Prawa o Ruchu Drogowym.

*   Organizator zapewnia: pomiar czasu, oznakowaną i zabezpieczoną trasę, opiekę medyczną, ciepły
poczęstunek i napoje, medal okolicznościowy na mecie oraz nagrody dla najlepszych.

*   Prosimy Zawodników o nie zaśmiecanie trasy biegu, zabieranie pustych opakowań ze sobą i 
pozostawienie ich w miejscach wyznaczonych. Naruszenie tego obowiązku grozi dyskwalifikacją 
zawodnika oraz naraża go na kary finansowe.

*   Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

*   Za pomiar czasu odpowiada firma DATASPORT

Załączniki :

( załączniki stanowią integralną część regulaminu )

1/ Załącznik nr 1 – Zalecenia związane z pandemią covid



Załącznik nr 1 - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 

1. Podczas weryfikacji  zawodników obowiązują maseczki zakrywające nos i usta.

 2. W biurze zawodów odbywać się będzie jedynie weryfikacja oraz wydawanie numerów startowych 
zawodnikom. 

3. Zawodnicy będą się ustawiać w sektorze  startowym  na 10 minut przed startem, 

4. W sektorze startowym oraz w miejscu imprezy obowiązuje zachowanie zasad  dystansu  społecznego . 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie maseczki oraz środków dezynfekujących – na 
starcie i na mecie korzystanie z maseczki jest obowiązkowe.
5. Korzystanie z posiłków i ewentualnego bufetu, wyłącznie przy zachowaniu dystansu społecznego 
pomiędzy  korzystającymi z nich osobami. 

6. Podczas ceremonii dekoracji obowiązują maseczki zakrywające nos i usta osoby dekorowanej oraz 
dekorującej. 


