
 

REGULAMIN ZAWODÓW  
III BIEG KRUCZEJ SKAŁY 2022 

Memoriał Wiesława Dygonia 

 

§1 

1. Organizatorem zawodów jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Lubawce przy ul. 
Przyjaciół Żołnierza 6a. 

2. Współorganizatorami zawodów są: Gmina Lubawka, Ochotnicza Straż Pożarna w Lubawce, 
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze. 

§2 

1. Zawody mają charakter otwarty. 
2. Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie biegania jako zdrowej i najprostszej 

formy aktywnego wypoczynku oraz promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Gminy 
Lubawka. 

§3 

Zawody odbywają się 12 czerwca 2022 r. ze startem i metą na Stadionie Miejskim w Lubawce (ul. 
Przyjaciół Żołnierza 6a). 

Program zawodów: 

 Godz. 08:00 – otwarcie Biura Zawodów 
 Godz. 10:00 – dystans 23 km 
 Godz. 11:00 – dystans 10 km 
 Godz. 11:05 – dystans   5  km NordicWalking 

 
 Godz. 10:05 – start biegów towarzyszących - dystansów przedszkolaków, dzieci i młodzieży 

 
 Godz. 12:00 – planowane pierwsze dekoracje 
 Godz. 15:00 – zakończenie zawodów 

§4 

Biuro zawodów znajdować się będzie w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lubawce – Stadion Miejski w Lubawce (ul. Przyjaciół Żołnierza 6a),  

czynne: 

 11.czerwca (sobota)  14:00 – 18:00 
 w dniu biegu    8:00 - 11:30. 

 

 

 



 

§5 

DYSTANSE ORAZ LIMITY CZASOWE I OSOBOWE 

Dystans Limit czasowy Limit uczestników 
23 km 4 h - 
10 km 2 h - 
 5  km Nordicwalking 1 h - 

 

§6 

TRASA 

1. Trasę biegu wraz z profilem przewyższenia stanowi mapa – załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu. 

2. Trasy nie posiadają atestu. 
3. Na trasie mogą występować strome, skaliste oraz niebezpieczne zbiegi. 
4. Trasę stanowi: 

Nawierzchnia 23 km 10 km 5 km 
Dukty leśne - szuter 89% 90% 77% 
Asfalt 1% 1% 10% 
Tartan 3% 5% 10% 
Urwiska skalne - - - 
Trawa 3% 4% 3% 

 

5. Na trasie znajdować się będą punkty żywnościowe: 
 Dla dystansu 10 km na 6 kilometrze 
 Dla dystansu 23 km na 10 kilometrze 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie. 
7. Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie zawodów będą usuwane z trasy 

przez obsługę techniczną. 

 

§7 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie elektroniczne. Nie obowiązuje limit 
uczestników. 

2. Zgłoszenia zawodników biegów towarzyszących w § 13 
3. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat (do 12czerwca 2022 r. 

włącznie). Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w biegu za zgodą rodziców bądź 
opiekunów prawnych (formularz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, dostępny 
jest również w biurze zawodów). 

4. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w zawodach biegowych lub złożenie własnoręcznego podpisu pod 



 

oświadczeniem o uczestnictwie na własną odpowiedzialność – załącznik nr 2 do regulaminu) 
wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia w związku z pandemią SARS-CoV-2. 

5. Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą RODO 
a także do utrwalenia i wykorzystania wizerunku w celach promocji i reklamy biegu oraz innych 
działań podejmowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (zgoda dotyczy również 
publikowania wizerunku w drukowanych materiałach promocyjnych, telewizji, internecie). 

6. Uczestnicy, który zrezygnują z udziału w zawodach w trakcie ich trwania powinni bezzwłocznie 
zgłosić ten fakt obsłudze zawodów. 

§8 

PRZEWINIENIA I KARY 

1. Każde skrócenie trasy lub naruszenie postanowień niniejszego regulaminu będzie karane 
dyskwalifikacją. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów na trasie będą czuwali sędziowie 
punktowi. 

2. Numer startowy jest przypisany wyłącznie zgłoszonej osobie, wszelkie próby przekazania 
numeru lub samowolnego modyfikowania danych bądź list startowych będzie skutkowało 
dyskwalifikacją. 

3. Numer startowy winien być umieszczony przez zawodnika w widocznym miejscu na odzieży 
wierzchniej – na przodzie tułowia. W przypadku braku numeru startowego na punkcie 
kontrolnym lub sytuacji, w której numer startowy na punkcie kontrolnym nie będzie widoczny, 
zawodnik nie zostanie sklasyfikowany. 

4. Ominięcie punktu kontrolnego skutkuje brakiem klasyfikacji zawodnika. 
5. Za zgubienie chipu przewidziana jest kara finansowa w wysokości 5 zł. Zawodnik, który zgubi 

chip na trasie nie będzie podlegał pomiarowi czasu, co skutkuje jego dyskwalifikacją. 
6. Jakiekolwiek formy niesportowego i wulgarnego zachowania będą karane dyskwalifikacją. 

 

§9 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

Elektroniczne zgłoszenia dokonuje się pod adresem: 
https://www.datasport.pl 

1. Zgłoszenia elektroniczne wyłącznie do 10 czerwca 2022r. Po 10 czerwca 2022r. zapisy i 
opłaty wyłącznie w biurze zawodów. 

2. OPŁATY WPISOWE drogą elektroniczną na stronie datasport: 
- do 31 maja 2022r. – 40 zł 
- od 01 czerwca do 10 czerwca 2022r.-  50 zł 
- po 10 czerwca oraz w dniu zawodów – 60 zł 

3. Zgłoszenia wszystkich kategorii biegowych  dzieci i młodzieży dokonywane są wyłącznie drogą 
elektroniczną za pośrednictwem platformy www.datasport.pl.    Szczegóły w §13  

 

 



 

§10 

PAKIET STARTOWY 

Zgłoszenie do 6 czerwca 2022r. gwarantuje odebranie pełnego pakietu startowego. W przypadku 
wyczerpania oficjalnych gadżetów biegu, Organizator wyznacza termin odbioru gadżetów w siedzibie 
instytucji – Przyjaciół Żołnierza 6a, 58-420 Lubawka. Organizator nie wysyła pocztą gadżetów.  
W ramach pakietu startowego uczestnik otrzymuje: 

 Oficjalny gadżet biegu – koszulka techniczna 
 Numer startowy razem z chipem elektronicznego systemu pomiaru czasu 
 Posiłek regeneracyjny 
 0,5l wody mineralnej 
 Pamiątkowy medal 
 Opiekę medyczną 

§11 

KATEGORIE WIEKOWE 

1. Biegi na dystansie 10km i 23 km 

Kategoria Wiek 
Kobiety Mężczyźni 

K16 M16 16-19 lat 
K20 M20 20-29 lat 
K30 M30 30-39 lat 
K40 M40 40-49 lat 
K50 M50 50-59 lat 
K60 M60 60-69 lat 

 

2. Nordic walking 5 km 

Kategoria 
Wiek 

Kobiety Mężczyźni 
K16 M16 16-19 lat 
K20 M20 20-29 lat 
K30 M30 30-39 lat 
K40 M40 40-49 lat 
K50 M50 50-59 lat 
K60 M60 60-69 lat 

 

 

 

 

 

 



 

§ 12 

NAGRODY 

 Każdy uczestnik, który zapisze się do 10.06.2022r. otrzymuje pakiet startowy (dotyczy 
dystansów nordic walking, 10km, 23km). Profity dla biegu towarzyszącego opisane są w § 13 

 Dystans 23km - Klasyfikacja generalna biegu (open) K i M – miejsca od I do III – puchary  
                            i karty podarunkowe o wartości I miejsce 100zł, II i III miejsce 50zł 
                            Kategorie K i M biegu  – miejsca od I do III – puchary 
                            Premia górska 100zł (karta podarunkowa) – I-szy zawodnik, który przekroczy 
                            linię wyznaczonego punktu na trasie 

 Dystans 10km - Klasyfikacja generalna biegu (open) K i M – miejsca od I do III – puchary 
                            i karty podarunkowe o wartości I miejsce 100zł, II i III miejsce 50zł 
                           Kategorie K i M biegu na dystansie 10 km – miejsca od I do III – puchary 
                           Premia górska 100zł (karta podarunkowa) – I-szy zawodnik, który przekroczy 
                           linię wyznaczonego punktu na trasie 

 Nordic walking 5km - Klasyfikacja generalna (open) K i M – miejsca od I do III – puchary 
                                     i karty podarunkowe o wartości I miejsce 100zł, II i III miejsce 50zł 
                                     Kategorie K i M na dystansie nordic walking – miejsce I-III – puchary,  

 Zawodnicy dekorowani w klasyfikacji generalnej(open) nie będą klasyfikowani w kategoriach 
wiekowych. 

 Najstarszy zawodnik – puchar 
 

§13 
 

BIEGI TOWARZYSZĄCE DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

1. Udział przedszkolaków, dzieci i młodzieży jest bezpłatny. 
2. Zgłoszenia wszystkich kategorii biegowych- przedszkolaków, dzieci i młodzieży dokonywane 

są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy www.datasport.pl. 
3. Zgłoszenia przedszkolaków, dzieci i młodzieży w dniu zawodów nie gwarantuje otrzymanie 

upominków. Zgłoszenia w dniu zawodów, w Biurze Zawodów do godziny 9:30. 
4. W dniu zawodów lub 11 czerwca w godzinach czynnego biura zawodów– obowiązkowo – 

rodzic lub opiekun, każdego zgłoszonego uczestnika biegów towarzyszących,  własnoręczne 
wypełnia załącznik nr 2 i 3 (karta zgłoszenia dzieci). 

5. Każdy uczestnik biegnie z numerem startowym wydanym przez Biuro Zawodów. 
6. Biuro Zawodów czynne w sobotę 11 czerwca 14:00-18:00 lub , w dniu zawodów 8:00-11:30. 
7. Trasa biegów dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży będzie wytyczona na terenie stadionu. 
8. Nagrody - kategoria dzieci, młodzież i przedszkolaki – medale, dyplomy oraz drobne 

nagrody(słodycze), upominki 
9. Najmłodszy zawodnik – puchar 
10. Każdy zawodnik biegu towarzyszącego otrzymuje posiłek i napój 
11. Istnieje możliwość otrzymania koszulki technicznej przez uczestników biegu towarzyszącego. 

Przy zapisach, na stronie datasport.pl należy zaznaczyć rozmiar koszulki oraz uiścić opłatę 35 
zł. 
 
 



 

12. Dystanse i limity czasowe 

Kategoria Dystans Limit uczestników 
Przedszkolaki – 2015 i młodsi 200   metrów - 
Dzieci młodsze- rok urodzenia 2014/2013/2012 600   metrów - 
Dzieci starsze   - rok urodzenia 2011/2010/2009 1000 metrów - 
Młodzież   - rok urodzenia 2008/2007 1000 metrów - 

 

13. Kategorie wiekowe 
3. Kategoria Rok urodzenia 

Przedszkolaki 2015 i młodsi 
Dzieci młodsze 2012/2013/2014 
Dzieci starsze 2009/2010/2011 

Młodzież 2007/2008 
 

§14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
2. Zapisanie się na bieg oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu. 
3. Organizator zapewnia przebieralnie, możliwość korzystania z bezpłatnej szatni, natrysków i 

toalet – odpowiednio do obowiązujących na dzień 12 czerwca 2022 r. obostrzeń i rozporządzeń 
w związku z Covid-19. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy z przyczyn niezależnych od 
organizatora i dostosowania poszczególnych zapisów regulaminu do aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa i wytycznych epidemiologicznych. 

5. Pakiety startowe, które nie zostaną odebrane w biurze zawodów nie będą wysyłane ani 
wydawane w późniejszym terminie. 

6. Istnieje możliwość zostawienia depozytu (w zawiązanym i podpisanym worku), organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. 

7. Organizator zapewnia obsługę medyczną. 
8. Za prawidłowy przebieg zawodów odpowiedzialny jest sędzia główny oraz sędziowie 

punktowi. 
9. Organizator ma prawo modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu – o takim fakcie 

zobowiązany jest informować na tablicy ogłoszeń w formie pisemnej 
lub elektronicznej na stronie www.kultura.lubawka.eu oraz na 
fanpage’ufacebook.com/kulturalubawka. 

10. Prawo do interpretacji postanowień niniejszego regulaminu w sprawach spornych oraz w 
sprawach nieobjętych regulaminem przysługuje organizatorowi. 

11. Załączniki są integralną czę dzieścią regulaminu. 
12. Na terenie zawodów będą stosowane zasady sanitarne zgodnie z rozporządzeniami 

i obostrzeniami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 
12 czerwca 2022 r. 

13. Trasa przebiega przez tereny leśne – bezwzględnie zakazane jest wyrzucanie kubków w 
odległości większej niż 100 m od punktów żywnościowych. 



 

14. Każdy uczestnik wyraża zgodę aby zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady i wyniki z jego danymi 
osobowymi mogły być wykorzystane w celach marketingowych przez Organizatora i 
Współorganizatorów. 

15. Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do zachowania 
należytej ostrożności, rozwagi i kultury (sugerowane jest posiadać indywidualne ubezpieczenie 
NNW) oraz przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

16. Nieznajomość zapisów regulaminu nie uprawnia do jego nieprzestrzegania. 

 

W sprawach biegów przedszkolaków, dzieci i młodzieży kontakt z: Weroniką Kuś, tel. 726 736 938, e-
mail: kontakt@kultura.lubawka.eu 

 

 

Dyrektor Biegu : Sławomir Sławiński +48 609 759 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

KARTA ZGŁOSZENIA (DOROSŁYCH I DZIECI) 
BIEG KRUCZEJ SKAŁY 

Lubawka, 12 czerwca 2022 r. 

NAZWISKO: 
……………………………………………………. 

IMIĘ: 
…………………………………………………………………….. 

DATA URODZENIA : 
……………………………………... 

 

PŁEĆ:      Kobieta  
 

                 Mężczyzna 
 

 

ADRES: 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………

………….. 
 

…………………………………………………………………

………….. 

Tel. (pole nieobowiązkowe) 
…………………………………………… 
 

 

KLUB/MIEJSCOWOŚĆ:……………………………

……….… 

……………………………………………………………………

…………... 

KATEGORIA: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………………………

…………... 

Oświadczam, że: 
- zapoznałem/am się z regulaminem BIEGU KRUCZEJ SKAŁY organizowanego 12 czerwca 2022r. 
- posiadam badania lekarskie, jestem zdolny do udziału w ww. zawodach biegowych i startuję na własną 
odpowiedzialność. 
- wyrażam zgodę/ nie wyrażam*zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury z siedzibą w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a, zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia 
dla celów udziału w ww. zawodach (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. –RODO. Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałem/am się z 
klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych 
i możliwości ich poprawienia. 
- wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających mój wizerunek zarejestrowany 
podczas ww. zawodów na stronie organizatora oraz w mediach lokalnych w celu promocji działań organizatora. 
Zgodnie z art. 13 RODOinformuję, że: 
- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Lubawce przy ul. 

Przyjaciół Żołnierza 6a, tel. 75 74 11 369, e-mail:kontakt@kultura.lubawka.eu. 
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury możliwy jest pod numerem 

tel. 75 74 11 369 wew. 21, lub adresem e-mail trela.karolina@kultura.lubawka.eu. 
- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cogólnego rozporządzenie jw. o ochronie danych 

oraz Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 poz. 1025, 1104) w celu zgłoszenia udziału w w/w zawodach. 
- Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 
- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.  
- Posiada Pan/Pani prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 
- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w biegu. 
 

…………………………………………………. 
(data i podpis zawodnika/opiekuna prawnego) 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA 
NIEPEŁNOLETNIEGO 

 
Ja, niżej podpisany/a ………………………………….……………………….., zamieszkały/a w 

……………………………………... 

………………………………………………………………oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem 

prawnym zgłaszającego/ej się do Biegu KRUCZEJ SKAŁY, organizowanego w dniu 12 czerwca 2022 roku 

(imię i nazwisko): …………….……………………..................……….. (zwany dalej podopiecznym): 

- zapoznałem się z regulaminem ww. biegu i akceptuje go bez zastrzeżeń,  

- zgadzam się na udział Podopiecznego w ww. biegu, 

- ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego, 

- jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i oświadczam, że pozwala mu on na aktywny udział w 

ww.biegu  ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność, 

- jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych związanych z udziałem w 

zawodach i nie będę rościć wobec organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu 

lub życiu Podopiecznego, 

- wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego 

dziecka zarejestrowanych podczas ww. biegu na stronie organizatora oraz w mediach lokalnych w celu 

promocji działań organizatora. 

…………………………………………………. 

(data i podpis opiekuna prawnego) 

  



 

Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19  

 

1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy: 

 nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników 
oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, 
katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła), 

 nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym 

 w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o 
zakażenie COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu 
koronawirusem COVID-19 obowiązujące podczas Biegu Kruczej Skały 2022. 

3. Oświadczenie składam w związku z udziałem w Biegu Kruczej Skały 2022, odbywającym się 12 
czerwca 2022 r. 

4. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie 
bezpośrednio po wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą 
wskazywać na zakażenie koronawirusem. 

 

 

Czytelnie IMIĘ I NAZWISKO 

 

Data i podpis 

 

Numer telefonu 


