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1. CEL IMPREZY:   

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności 

ruchowej;  

Promocja Oleśnicy w Polsce i na świecie;  

Promocja Dolnego Śląska oraz powiatu i gminy Oleśnica;  

Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia  

  

2. ORGANIZATOR:  

Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica oraz Miasto Oleśnica.  

Osoba kontaktowa:  

ZIMNIAK Łukasz – 692 691 310; ROTARI Eleonora – 579 806 596  

Strona internetowa: www.szerszenolesnica.pl e-mail: kontakt@szerszenolesnica.pl   

  

3. TERMIN I MIEJSCE:  

Termin: 25/06/2022r. Start godz. 21:00  

Miejsce: Dziedziniec Zamku Książąt Oleśnickich w Oleśnicy przy ul. Zamkowej 4  

  

4. TRASA I DYSTANS: Dystans biegu: 10 km  

Trasa: asfaltowo-szutrowa (tereny Stawów miejskich oraz wodociągów, tzw. Zielone 

Płuca Oleśnicy)  

Trasa biegu w newralgicznych punktach będzie podwójnie otaśmowana oraz będą się 

tam znajdowali wolontariusze  

Skracanie trasy skutkuje natychmiastową DYSKWALIFIKACJĄ  

Na trasie będzie usytuowany punkt nawadniający (woda)  

Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km 

Start i meta biegu znajdowały się będą na dziedzińcu Zamku Książąt Oleśnickich w 

Oleśnicy przy ul. Zamkowej 4. Trasa VII Biegu Szerszenia zostanie ogłoszona 

najpóźniej do dnia 1 czerwca 2022 r.  

  

  

 

REGULAMIN: 
  

  

VI 
  II BIEG SZERSZENIA  – 

  Nocny Bieg Świętojański 
  

25/06/2022 r.   
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5. LIMIT I POMIAR CZASU:  

Limit biegu wynosi 1,5 godziny  

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. 

Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie i mecie. Ominięcie 

któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację.  

  

6. ZGŁOSZENIA:  

Zgłoszeń można dokonywać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem 

strony KB Szerszeń Oleśnica: www.szerszenolesnica.pl po kliknięciu w zakładkę BIEG  

SZERSZENIA lub za pośrednictwem portalu datasport.pl 

Liczba uczestników ograniczona jest do 150 osób. Zapisy internetowe rozpoczną się w 

dniu 6 marca 2022r., biuro zawodów rozpocznie działalność w dniu zawodów, tj. 

25/06/2022 r. od godziny 17:00 z zachowaniem reżemu sanitarnego związanego z 

pandemia koronawirusa. 

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie 

przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu 

mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.  

W przypadku nie osiągnięcia wymaganej liczby zawodników będzie istniała możliwość 

zapisania się na bieg oraz uiszczenie opłaty startowej w dniu zawodów.   

Osoby posiadające darmowy pakiet startowy są zobowiązane do zapisania się na 

bieg poprzez zapisy elektroniczne oraz poinformowanie drogą mailową 

Organizatora o darmowym pakiecie.  

  

7. UCZESTNICTWO:  

Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby pełnoletnie  

Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji 

uczestnictwa w biurze zawodów  

Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia 

umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.  

Każdy zawodnik startujący w biegu czyni to na własną odpowiedzialność  

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” 

podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.  

W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki, upominek a po 

ukończeniu biegu pamiątkowy medal oraz możliwość wzięcia udziału we wspólnym 

grillowaniu.  

Odbiór pakietów startowych, dekoracja zawodników oraz przebywanie zawodnikow 

w strefach start/meta tylko i wyłacznie z zachowaniem dystansu społecznego oraz 

w maseczkach ochronnych. 

W strefie startu/mety mogą przebywać tylko i wyłacznie zstartujący zawodnicy z 

zachowaniem odpowiedniego dystansu 

W dniu biegu do dyspozycji uczestników będzie udostępnioony depozyt, który 

znajdować się będą na Zamku Książąt Oleśnickich w Oleśnicy przy ulicy Zamkowej 4.  

http://www.szerszenolesnica.pl/
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Ze względów bezpieczeństwa zaleca się aby zawodnicy byli zaopatrzeni w latarki 

czołowe, tzw. „czołówki”  

  

8. OPŁATY:  

Opłata w biegu dla pierwszych 50 zgłoszonych i opłaconych osób wynosi 50zł 

następnie wzrasta do 60zł i będzie obowiązywała do dnia 31 maja 2022 r. po tym 

terminie opłata wzrasta do 70zł i obowiązuje do dnia 25 czerwca 2022 r., w dniu 

startu opłata będzie wynosiła również 70zł (Możliwość zapisania się i opłacenia w 

dniu biegu tylko w przypadku nie osiągnięcia odpowiedniej liczby uczestników). 

Opłata startowa dla mieszkańców Oleśnicy jest stałą i wynosi 50zł przez cały okres 

zapisów.  

Opłatę należy dokonywać tylko przelewem, nie później niż 14 dniu od daty zapisu, 

po upływie tego terminu zawodnik zostanie usunięty z listy startowej, możliwość 

dokonania opłaty w dniu startu tylko pod warunkiem nie osiągnięcia odpowiedniej 

liczby startujących (150 osób)  

Opłata startowa nie podlega zwrotowi, istnieje natomiast możliwość scedowania 

opłaty na innego zawodnika.  

Opłaty można dokonać na dwojaki sposób, pierwsza opcja poprzez formularz 

zgłoszeniowy dokonujemy zapłaty online lub opcja numer dwa tradycyjnym 

przelewem na konto bankowe.  

W przypadku braku możliwości organizacji biegu w związku z pandemią 

koronawirusa bieg zostanie zorganizowany w formule wirtualnej. 

W razie braku odnotowanej wpłaty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i 

wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank  

  

KB Szerszeń Oleśnica  

Numer konta: Bank Millennium  

23 1160 2202 0000 0002 4796 9929  
W tytule: 8. Bieg Szerszenia oraz Imię i Nazwisko Zawodnika  

  

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal, upominek oraz 

możliwość wspólnego biesiadowania przy grillu i ognisku.  

  

9. BIURO ZAWODÓW:  

Biuro zawodów będzie zlokalizowane na Zamku Książąt Oleśnickich w Oleśnicy przy 

ul. Zamkowej 4 i czynne w godzinach 17-20:30  

  

10. KLASYFIKACJE I NAGRODY:  

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn  

Pierwsze trzy panie oraz pierwsi trzej panowie otrzymają puchary oraz nagrody 

rzeczowe  
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Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal  

Będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i 

mężczyzn, w których nagrodzeni zostaną pierwsze trzy osoby z poszczególnych 

kategorii wiekowych z wyłączeniem klasyfikacji Open (pamiątkowa statuetka lub 

puchar)   

Klasyfikacja będzie przedstawiała się następująco:  

K20, K30, K40, K50, K60+ oraz M20, M30, M40, M50, M60+  

Przewidziane są również nagrody dla najlepszej Oleśniczanki oraz najlepszego 

Oleśniczanina również z wyłączeniem klasyfikacji Open.  

Nagrody nie dublują się, zawodnicy z pierwszych trzech miejsc Open nie są brani pod 

uwagę w kategoriach wiekowych.  

  

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

a) Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Klub Biegacza Szerszeń 

Olesnica z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 70/7 

(www.szerszenolesnica.pl).  

b) Dane osobowe uczestników biegu przetwarzane będą w celach organizacji i 

przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i 

rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dane osobowe po 

zakończeniu biegu zostaną zniszczone w nieodwracalny sposób. 

c)  W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o 

numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, 

rok urodzenia, płeć, miejscowość, email oraz numer telefonu), zostaną przekazane do 

Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój.  

d) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych 

lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w biegu. Informujemy, że 

wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.  

e) Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w biegu obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą 

miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie 

projekt.  

f) Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w 

formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym 

wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

g) Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników 

wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, 

wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne 

potrzeby komercyjne.  

http://www.szerszenolesnica.pl/
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h) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym 

świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 

przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez 

Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach 

oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na 

potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez 

Organizatora. 

i) Osobą odpowiedzialną za RODO i ochronę danych osobowych jest Beata Kot-Krystek, 

mail: kontakt@szerszenolesnica.pl  

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 Bieg  odbędzie  się  bez  względu  na  warunki  pogodowe.  

 Organizator  zapewnia  opiekę  medyczną  podczas  biegu  

 Organizator  zapewnia  szatnie  –  przebieralnie  oraz  depozyt  na  bagaż.  

Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na 

piersiach.  

Zgodnie z artykułem 65 kodeksu drogowego (Porządek i bezpieczeństwo ruchu na 

drogach – wykorzystanie dróg w sposób szczególny: przejścia dla pieszych) 

Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom biegu na trasie, która będzie 

oznakowana i zabezpieczona przez odpowiedni służby.  

Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu biegu oraz na stronie organizatora a 

także na portalu datasport.pl w zakładce wyniki.  

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w 

materiałach informacyjnych i reklamowych.  

Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy znajduje się 

na liście startowej oraz czy ma nadany numer startowy. Startujący zawodnicy 

ubezpieczają się we własnym zakresie.  

Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w 

szatni.   

Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na 

trasie przed i po imprezie.   

W razie nieszczęśliwego wydarzenia losowego (wypadek, kontuzja) organizator nie 

ponosi odpowiedzialności  

Toalety będą usytuowane na Zamku Książąt Oleśnickich przy ul. Zamkowej 4.  

Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator.   

Ewentualne protesty należy zgłaszać do 15 minut po wywieszeniu pierwszych 

nieoficjalnych wyników. Protesty będą rozpatrywane na miejscu.  

Regulamin nie jest wersja ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 01/06/2022 

r.  

Serdecznie zapraszamy.  

 Komitet Organizacyjny  
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