
Sowi Bieg 
 

W ramach biegu rozegrane będą: 
Mistrzostwa mieszkańców powiatu  dzierżoniowskiego 

Klasyfikacja drużynowa 
Mistrzostwa Szkół Średnich powiatu dzierżoniowskiego 

Mistrzostwa Bielawskiej Akademii Biegowej 
Klasyfikacja łączna biegów: Piławska Skała i Sowi Bieg 

 
 

1. CEL   IMPREZY 
 
 

 popularyzacja biegania, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
 promocja turystyczna Powiatu Dzierżoniowskiego, w tym Gmin Dzierżoniów, Pieszyce i 

Bielawa. 
 zapewnienie uczestnikom atrakcyjnej formy spędzenia wolnego czasu, połączonej z 

wysiłkiem fizycznym i dobrą zabawą. 
 
 

2. ORGANIZATOR 
 
 

Głównym organizatorem jest Powiat Dzierżoniowski, przy współpracy z miastem: Dzierżoniów, 
Pieszyce  i Bielawa oraz Fundacja WROACTIV 
 

3. INFORMACJE  OGÓLNE 
 

 Sowi Bieg odbędzie się 5.06.2022 roku. 
 Biuro Zawodów zorganizowane zostanie na terenie „Camping Sudety”, przy ulicy Wysokiej 

1 w Bielawie 
 Start biegu nastąpi w Rynku w Dzierżoniowie – godz 11.00 
 Meta biegu zlokalizowana zostanie na terenie „Camping Sudety”, przy ulicy Wysokiej 1 w 

Bielawie. 
 Uczestnicy Biegu zostaną przetransportowani autobusami na start,  przejazd zapewnia 

organizator i  jest bezpłatny.  Ostatnie autokary wyjadą o godzinie 9.55. 
 Premia Lotna zorganizowana zostanie przy ulicy Ogrodowej w Pieszycach. 
 Bieg odbywa się na dystansie ok.  12 km 
 Limit miejsc dla uczestników wynosi 800. 
 Uczestnikiem Biegu może być wyłącznie osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 16 

lat   do dnia 5.06.2022– za zgodą opiekuna prawnego. 
 Uczestnicy zobowiązani są stosować się do wytycznych organizatora, służb porządkowych i 

medycznych. 
 

4. TRASA BIEGU   
 

Dzierżoniów – Start Rynek, Świdnicka, Pocztowa, Kopernika, Strumykowa, Podwalna, Kilińskiego 

Pieszyce – Ogrodowa, Hermana 

Bielawa – Droga w pobliżu Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii, ul. Lotnicza, Plażowa, 

Meta – „Camping Sudety” ul. Wysoka 1. 

 



 
5. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

 
Elektroniczne poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej:  
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6729 
 W zgłoszeniu zawodnik deklaruje rozmiar koszulki, akceptuje Regulamin. Osoby, które dokonały 
opłaty w 2020 roku zapisują się a ich opłata zostanie automatycznie przeniesiona. 
 
- 50 zł do 31 marca  2022 roku 
- 80 zł od 1 kwietnia  do 20 maja  2022 roku 
- 100 zł w dniu Biegu 4 i 5 czerwca 2022 roku. 
 
Zgłoszenia elektroniczne   przyjmowane są do dnia 20.05.2022, po tym terminie w biurze  
zawodów  (w przypadku dostępności miejsc).   
 
Zgłoszenie będzie widoczne na liście po dokonaniu opłaty. 
 

 
Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę (istnieje 
możliwość ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy).   W terminie do 30.04.2022  można 
zrezygnować z udziału w biegu. W celu otrzymania zwrotu środków należy wysłać 
zgłoszenie adres kontakt@wroactiv.pl  załącznik nr 1 
 
 

6. KORZYŚCI DLA ZAWODNIKÓW 
 

 Pakiet startowy obejmujący między innymi: koszulkę techniczną, opaskę, smycz . 
 Pamiątkowy odlewany medal po ukończeniu biegu. 
 Na mecie: bufet z pasta party. 
 Opieka medyczna. 
 

7. Biuro Zawodów, weryfikacja uczestników i odbiór pakietów startowych 
 
 

  5 czerwca 2022 roku (dzień zawodów) zapisy i weryfikacja uczestników będą prowadzone 
w Biurze Zawodów na terenie „Camping Sudety”, przy ulicy Wysokiej 1 w Bielawie, w 
godzinach od 7:00 do 9:25. 
 

8. Program biegu w dniu 5.06.2022 r. 
 

7:00 – otwarcie Biura Zawodów 
7:00 – 9:25 – weryfikacja zawodników oraz zapisy w Biurze Zawodów 
9:50 – wyjazd autokarów – I tura 
9:55 – wyjazd autokarów – II tura 
10:40 – rozgrzewka na miejscu startu, 
10:50 – 10:55 – ustawianie się uczestników na starcie, 
11:00 – start biegu, 
13:00 – dekoracja   
13.30 –  starty biegów  dla dzieci (wg odrębnego regulaminu). 
 
 

 
9. KLASYFIKACJA 

W kategoriach wiekowych 



 
MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

M-20 16-29 lat K-20 16-29 lat 
M-30 30-39 lat K-30 30-39 lat 
M-40 40-49 lat K-40 40-49 lat 
M-50 50-59 lat K-50 50-59 lat 
M-60 60-69 lat K-60 60 lat i więcej 
M-70 70 lat i więcej   

 
 
  Generalna Kobiet i  Mężczyzn; 
 Drużynowa – składająca się z minimum z 6 osób, w tym co najmniej 2 kobiet; 
 Najlepszy zawodnik powiatu dzierżoniowskiego w kategorii kobiet i mężczyzn; 
  „Mistrzostwa Szkół Średnich powiatu dzierżoniowskiego” w kategorii chłopców i 

dziewcząt. Warunkiem utworzenia każdej z kategorii jest udział w niej minimum 5 osób. 
 klasyfikacja Grand PRIX biegów: Piławska Skała i Sowi Bieg 
 Klasyfikacja Bielawskiej Akademii Biegowej 
 

10. NAGRODY  
 
 dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w klasyfikacji miejsca w OPEN 
 dla 3 najlepszych w kategoriach wiekowych 
 powyższe nagrody nie dublują się 
 dla 5 najlepszych zawodniczek i zawodników w Grand Prix 
 dla najlepszych w klasyfikacji Mistrzostw mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, 
 dla 3 najlepszych drużyn (zasady określone w pkt 9) 
 nagrody rzeczowe dla najdojrzalszej zawodniczki i zawodnika 
 w klasyfikacji szkół średnich 
 w klasyfikacji Bielawskiej Akademii Biegowej 
 nagrody rzeczowe dla uczestników biegu, którzy uzyskają 19 i 62 czas na premii lotnej  

ustawionej w Pieszycach przy ulicy Ogrodowej 
 

11 . ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW 
 
 Zawodnicy  startują z dokładnie oznaczonego i wyznaczonego przez barierki 

zabezpieczające miejsca (Dzierżoniów,  Rynek) .  
 Pokonują trasę zgodnie z  wyznaczonym przez bariery, taśmy sygnalizacyjne oraz 

oznaczenia drogowe obszarze  zgodnie z wyznaczonym w planie kierunkiem biegu. 
 Pozostawanie w wyznaczonym obszarze jezdni przez zawodników, dozorują służby 

organizatora (osoby w kamizelkach sygnalizacyjnych).  
 Obszary przejść dla pieszych mijane przez uczestników biegu są dozorowane przez osoby 

wskazane przez organizatora.  
 Zawodnicy są zobowiązani do poruszania się w jednym, wyznaczonym kierunku biegu za 

prowadzącym samochodem.  
 bieg odbędzie się przy całkowitym wstrzymaniu ruchu drogowego na czas przebiegu jego 

uczestników 
 Finał/meta zawodów została wyznaczona na terenie „Camping  Sudety”, przy ulicy 

Wysokiej 1 w Bielawie.   
 
 

12. Postanowienia końcowe 
 
 Organizator dopuszcza odbiór numeru startowego i pakietu w imieniu uczestnika przez 

osobę przez niego upoważnioną na podstawie biletu wstępu na zawody. Bilet zostanie 



przesłany elektronicznie  do Zawodnika i będzie również dostępny po zalogowaniu w 
panelu zgłoszeń. 

 Organizator zaleca każdemu uczestnikowi wykupienie na czas Sowiego  Bieg 
indywidualnego ubezpieczenia NNW.    

 Organizator pozostawia do swojej dyspozycji 10 numerów startowych, 
 zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi, osoby, 

które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane, 
 Uczestnicy biegu otrzymują numer startowy, agrafki, pakiet startowy (koszulka 

okolicznościowa),  medal, wodę i posiłek  na mecie, 
 Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w 
materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Klauzula informacyjna dotycząca 
danych osobowych znajduje się w poniżej. 

 Trasa oznaczona zostanie co 1 km, 
 Na trasie usytuowany będzie 1 punkt odświeżania (Pieszyce, ul. Ogrodowa) 
 Parkingi i zatoki parkingowe znajdują się przy ul. Plażowej (bezpłatne) oraz przy ul. 

Wysokiej – parking płatny. Organizator nie zapewnia dla wszystkich  bezpłatnego parkingu, 
 Klasyfikacja - dla wszystkich  wg czasu netto, 
 Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym, 
 Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy oraz zdjęcia 

numeru, 
 Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, 
 Organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie, 
 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki, 
 Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, 

wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia 
wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których informować będzie 
przed rozpoczęciem imprezy. Komunikat w tej sprawie dostępny będzie na stronach 
internetowych: www.pow.dzierzoniow.pl. 

 Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
 Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety przy 

jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu – 
decyzje Dyrektora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu 
kaucja nie podlega zwrotowi, 

 W ramach imprezy na terenie Campingu Sudety  w Bielawie odbędą się biegi dla dzieci. 
Informacje zawarte będą w odrębnym regulaminie. 

                  
13 ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19 
 

 Jestem świadoma/y , że podczas trwania biegu obowiązują mnie zalecenia GIS i WHO wraz 
z kolejnymi aktualizacjami, 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami bezpieczeństwa wyznaczonymi przez 
Organizatora podczas biegu, które zostały opublikowane w aktualnościach na stronie www 
biegu, 

 Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 
objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy, 

 Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę 
wszystkich uczestników wydarzenia oraz organizatorów, 

 Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w wydarzeniu 
jest po mojej stronie, 

 W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie 
miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę, 

 Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 



przypadku zarażenia COVID-19. 
 

W związku ze stanem pandemii Organizator prosi zawodników o stosowanie się do 
obowiązujących  zasad oraz śledzenie informacji na stronie biegu, fb oraz swojej skrzynce. 

 
W obszarze strefy zawodów znajdować się będą punkty do dezynfekcji rąk. Prosimy o 
zastosowanie się do powyższych zasad oraz informacji spikera i obsługi biegu. 
 

- Kontakt do Organizatora:  Kontakt: kontakt@wroactiv.pl 
 

Danuta Pilarz-Małkiewicz 
tel. 537 663 498 

Wrocław, marzec  2022 
 
 
 

Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 RODO, Fundacja WROACTIV informuje, iż: 
 
1. Dane osobowe Pani/Pana w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, adres za-
mieszkania, nr tel. będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w wydarzeniu i promocji tej 
imprezy przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika, wyrażona 
poprzez złożenie swojego podpisu pod niniejszą informacją; 
 
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja WROACTIV we Wrocławiu, pl. Legionów 
17/7, 50-047 Wrocław;    
 
3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprze-
ciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uczestni-
kowi biegu przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji biegu lub przez okres przedawnienia rosz-
czeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego; 
 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
 
5. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
uczestnictwa w  biegu pn.  Sowi Bieg    

 
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu w zakresie niezbędnym do 
zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej organizacji Wydarzenia, w szczególności firmie ubezpie-
czeniowej, prowadzącej zapisy, pomiar i opracowanie wyników wydarzenia. 

 
 
 
 
 


