
                            

 
Regulamin zawodów: 

XII BIEG BORÓW DOLNOŚLĄSKICH 

Dzień Dziecka 

Akcja ekologiczna pn „Nie wyrzucaj do lasu !” 
 

Patronat: 

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chocianów 

Cel imprezy: 

Popularyzacja aktywności ruchowej, wdrażanie zasad kultury rywalizacji i kibicowania, promocja 

zdrowego stylu życia, integracja społeczności lokalnej, promocja Chocianowa, ukazywanie 

walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Chocianów, edukacja ekologiczna społeczeństwa. 

Termin i miejsce: 

28 maja 2022r. (sobota), godz. 12.00 

Biuro zawodów, czynne od godziny 11.00, na terenie siedziby Nadleśnictwa w Chocianowie, ul. 

Kościuszki 23. 

Organizator: 

Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie  

Klub Biegacza „Zdyszaaani” Chocianów 

Stowarzyszenie Mała Ojczyzna Chocianów 

Partnerzy: 

Nadleśnictwo Chocianów 

Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie 

Volkswagen Motor Polska Polkowice 

Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina 

Insur Invest Oddział Partnerski Chocianów 

Zespół Szkół w Chocianowie 

Imprezy towarzyszące: 

W trakcie zawodów przeprowadzony zostanie Dzień Dziecka. Dla wszystkich dzieci które 

wystartują w biegu organizatorzy zapewnią nieodpłatnie bezpieczne elementy rekreacji dmuchanej 

(dmuchane zjeżdżalnie itp.). 

Dla wszystkich uczestników dostępne będą również punkty edukacyjne Nadleśnictwa Chocianów 

oraz Grupy Respekt VW Motor Polska Polkowice. 

Przeprowadzona zostanie także Akcja Ekologiczna pn „Nie wyrzucaj do lasu !”. W ramach akcji 

zorganizowana zostanie zbiórka wszelkiego rodzaju elektroodpadów. 

Program: 

11.00 – 11.50 – weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych 

11.55 – oficjalne otwarcie zawodów 

12.00 – start biegu głównego (8 km) 

12.05 – start biegu dzieci do lat 6 (250 m) 

12.15 – start biegu dzieci do lat 12 (1 km) 

13.15 – wręczenie nagród, oficjalne zakończenie zawodów 

12.30 – 15.00 – Dzień Dziecka, zajęcia edukacyjne 

12.30 – 15.00 – wspólne ognisko 

11.00 – 15.00 – zbiórka elektroodpadów 

Zgłoszenia i opłaty: 

Zapisy elektroniczne prowadzone będą do dnia 26.05.2022r. do godz. 15.00 na:   

http://feniks-timing.pl/index.php/wydarzenie/xii-bieg-borow-dolnoslaskich/ 

Zawodnik dopisywany będzie do listy startowej po zaksięgowaniu opłaty przez organizatora. W 

przypadku wolnych miejsc do biegu głównego zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu 

http://feniks-timing.pl/index.php/wydarzenie/xii-bieg-borow-dolnoslaskich/


                            

 

zawodów (28.05.2022r.) w biurze organizatora. Do biegu dzieci zapisy będą prowadzone tylko w 

dniu zawodów (28.05.2022r.) w biurze organizatora. Limit zawodniczek/zawodników biegu 

głównego wynosi 100 osób. W biegu dzieci może wystartować maksymalnie 50 

zawodniczek/zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w biegu jest odpłatny, opłata 

startowa w biegu głównym wynosi 25zł. dokonując zapisów i opłaty elektronicznie oraz 30zł. 

dokonując opłaty w dniu zawodów. W przypadku nieobecności zawodnika opłata nie będzie 

zwracana. Biegi dzieci będą nieodpłatne. 

Weryfikacja:  
Numery startowe dla zgłoszonych zawodników wydawane będą w godzinach 11.00 – 11.45 w 

biurze zawodów po podpisaniu oświadczenia o udziale w biegu. Podczas biegu głównego 

prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu dokonany przez: feniks-timing.pl   

Trasa biegów: Biegi poprowadzone będą po terenach Lasów Chocianowskich. Trasa biegu 

głównego liczyła będzie około 8 km (jedna pętla), bieg dzieci 250 m i 1 km. Biegi będą miały 

charakter przełajowy i w całości prowadziły będą leśnymi drogami. Start oraz meta biegów 

zlokalizowane będą przy granicy Rezerwatu „Czarne Stawy” w odległości około 200 m od biura 

zawodów. 

Parking: 

Parkingi dla zawodników i kibiców będą się znajdował przy sklepie Netto w Chocianowie, ul. 

Dominialna 18. Parking oddalony jest od biura zawodów o około 100m. 

Kategorie biegów: 

W biegu głównym prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach Open kobiet (K) i mężczyzn (M) 

oraz kategoria Leśnik kobiet (LK) i mężczyzn (LM) – warunkiem klasyfikacji w tej kategorii jest 

przedłożenie w biurze zawodów ważnej legitymacji służbowej. Biegowi głównemu towarzyszyły 

będą biegi dla dzieci na: 250 metrów dla dzieci do lat 6 oraz na 1 km dla dzieci do lat 12.  

Nagrody: 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc kategorii Open kobiet (K) i mężczyzn (M) otrzymają 

pamiątkowe nagrody. Każda z osób, która ukończy bieg główny oraz bieg dzieci otrzyma 

pamiątkowy medal. Nagrody będą wręczane podczas oficjalnego wręczania nagród. Zawodnik 

może odebrać nagrodę tylko osobiście. W przypadku nieobecności zawodnika nagroda nie zostanie 

wręczona. 

Wszystkie dzieci startujące w biegu będą mogły nieodpłatnie korzystać z kącika zabaw. 

Dla wszystkich zawodników przygotowany zostanie posiłek oraz napoje. 

Inne postanowienia: 

1. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje strój sportowy. 

2. W zawodach biorą udział wyłącznie zawodnicy wcześniej zgłoszeni. 

3. Wszyscy startujący zawodnicy mają obowiązek wcześniejszego zapoznania się z 

regulaminem imprezy oraz podpisania oświadczenia, że ich stan zdrowia pozwala na udział 

w biegach, w przypadku nieletnich takie oświadczenie wydają rodzice. 

4. Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 

5. Zawodnicy biorący udział w biegach zobowiązani są do poruszania się tylko i wyłącznie po 

wyznaczonej przez organizatora trasie biegu. 

6. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz zasad poruszania się i 

przebywania na obszarze objętym ochroną – Rezerwat Przyrody oraz na terenie lasów 

chocianowskich. 

7. Wszystkich uczestników i organizatorów obowiązują aktualne zasady sanitarne wydane 

przez GIS i MZ. 

8. Organizator zapewnia płyn do dezynfekcji rąk, którego użycie jest obowiązkowe dla 

uczestników zawodów. 

9. Organizator zapewnia pomoc medyczną w dniu zawodów. 

10. Organizator zapewnia posiłek dla zawodników po zakończeniu biegów. 



                            

 

11. Zawodnicy zgłoszeni do zawodów zobowiązują się przestrzegać postanowień w/w 

regulaminu. 

12. Udział w biegu wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz możliwością doznania 

kontuzji lub innego urazu, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

13. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

14. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 

15. Każdy uczestnik biegów startuje na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkiego 

rodzaju roszczeń odszkodowawczych w stosunku do organizatorów biegu. 

16. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji lub odsunięcia od biegu każdego, kto narusza 

postanowienia regulaminu lub podstawowe zasady kultury rywalizacji sportowej. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania wywiadów, zdjęć i filmów z udziałem 

zawodników oraz ich publikacji bez wypłacania honorariów. 

18. Sprawy nieujęte w w/w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. Ostateczna interpretacja 

regulaminu należy do organizatorów. 

Ochrona danych osobowych: 

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów, 

wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród. 

2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z 

warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 

119/1]. 

3. Administratorem danych osobowych jest Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie, 

ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów. 

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1, w związku z udziałem w biegach obejmuje 

także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości i przynależności 

klubowej, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub 

rozpowszechniany będzie projekt. 

5. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo wglądu do 

swoich danych osobowych/danych osobowych niepełnoletniego uczestnika oraz ich 

poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

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

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Dane osobowe uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa. 

7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 

lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. 

8. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z uczestnikami, a także wyniki z danymi 

osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez prasę, radio, telewizję i w innych 

mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co 

uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny, 

wyraża zgodę wypełniając formularz zgłoszeniowy. 


