
II FESTIWAL SŁOŃCA 

REGULAMIN  

 

CEL IMPREZY 

-krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

-promocja zdrowego trybu życia, rekreacji i sportu amatorskiego 

-promowanie walorów przyrodniczych Wielkopolski i Kujaw 

-promocja świadomego korzystania z zasobów i walorów przyrodniczych 

-kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktycznych 

  

ORGANIZATOR 

Fundacja Aktywne Trzemeszno                     telefon: 504-228-524 

e-mail: aktywnetrzemeszno@o2.pl 

  

DYSTANSE, TERMIN: 

 BIEGI: 50km(2 pętle), 25km(1 pętla), 10km (1 pętla) 

 NORDIC WALKING: 10km (1 pętla) 

 bieg dla dzieci ( odrębny regulamin) 

 12 sierpnia 2023 r. 

Szczegółowe opisy poszczególnych biegów, w tym przebiegi tras wraz z trackami (do pobrania) na 

stronie http://festiwalslonca.com/. 

W przypadku dystansów 25 km i 50 km uczestnik obowiązkowo: musi mieć ze sobą naładowany 

telefon oraz wgranego tracka trasy! 

 

BIURO ZAWODÓW I START 

Wydawanie numerów startowych w Ośrodku Wypoczynkowym „JUTRZENKA” w Gołąbkach(wiata). 

Biuro czynne w piątek 11.08.2022r. 10.00-18.00 ,w sobotę 12.08.2022 r. w godz.07:00-10.30.  

Start i meta wszystkich biegów: Ośrodek Wypoczynkowy „Jutrzenka”  w Gołąbkach. 

 8.00 – start ULTRA  

 11.00 – start 25 km  

 11.30 – start 10 km i NW 10 km 

 11.40 - Biegi dla dzieci 

Organizator ma prawo zmienić godzinę i miejsce startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników. 

W przypadku obostrzeń epidemiologicznych formuła biegu jak i procedura organizacyjna może ulec 

zmianie. 

 



WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Prawo uczestnictwa w biegu/n.w. na dystansach 25 km i 50 km maja wyłącznie osoby 

pełnoletnie, na dystansie 10 km(bieg/n.w.) mają osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 16-18 

lat, jeżeli posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. W biegu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby których stan zdrowia, umożliwia udział w tych 

Zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa  

w biegu długodystansowym i nordic walking odbywających się w ramach Festiwalu 

Słońca. Zawodnicy zobowiązani są do złożenia podpisanego własnoręcznie OŚWIADCZENIA o 

zdolności do udziału w biegu/n.w. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w 

przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych 

opiekunów). 

3. Dokonując zgłoszenia do udziału w Festiwalu Słońca, zawodnik potwierdza zapoznanie  

z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku,  

w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, telewizyjnych, internetowych  

i w formie drukowanej.  

4. Przedmiotem przekazania danych osobowych są następujące dane: imię i nazwisko, e-mail 

lub numer telefonu, data urodzenia, adres zamieszkania, narodowość, numer startowy, oraz 

uzyskane wyniki i rezultaty w poszczególnych klasyfikacjach przez zawodnika. 

5. Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów. Każdy zawodnik musi stawić 

się osobiście do Biura Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny 

dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość. 

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest: 

 dokonanie zgłoszenia do udziału w biegach/nordic walking  tylko w formie 

elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na 

stronie internetowej www.online.datasport.pl/zapisy, (rejestracja online zostanie 

zamknięta 07.08.2022 r. o godz.23.59), 

 dokonanie opłaty wpisowej,  

 złożenie osobiście, podpisanego oświadczenia o starcie w zawodach na własną 

odpowiedzialność, mając na uwadze ryzyko i niebezpieczeństwo związane  

z charakterem i długością trasy biegu, oraz o stanie zdrowia pozwalającym na start w 

zawodach-zgodnie z treścią oświadczenia, 

 złożenie osobiście, podpisanego oświadczenia, zgodnie z treścią oświadczenia  

w zakresie wykorzystania danych osobowych, 

 umieszczenie nadanego numeru startowego w widocznym miejscu oraz prawidłowe 

założenie chipa. 

Limit startujących - 500 osób. 



UWAGA! Płatności realizowane są wyłącznie przez system płatności elektronicznych 

DATASPORT 

 

POMIAR CZASU  

Czas liczony jest netto. Start biegu jest automatycznym włączeniem „elektronicznego pomiaru 

czasu” dla wszystkich zawodników, ich czasy wyłącza się indywidualnie po przekroczeniu mety. 

 

OPŁATY/PAKIETY: 

dystans cena pakiet 

ultra(50km) bieg  100zł numer startowy z chipem 
komplet agrafek 
żel energetyczny 
baton energetyczny 
0,5 l butelka wody 
piwo  
posiłek regeneracyjny 
medal na mecie 
spray na komary i kleszcze 
napój izotoniczny 
szneka z glancem 

25 km  bieg  75 zł numer startowy z chipem 
komplet agrafek 
żel energetyczny 
baton energetyczny 
0,5 l butelka wody 
piwo 
posiłek regeneracyjny 
medal na mecie 
spray na komary i kleszcze 
napój izotoniczny 
szneka z glancem 

10km bieg i 10 km n.w. 50 zł numer startowy z chipem 
komplet agrafek 
żel energetyczny 
baton energetyczny 
0,5 l butelka wody 
piwo  
posiłek regeneracyjny 
napój izotoniczny 
medal na mecie 
szneka z glancem 

Pracujemy nad rozbudowaniem pakietu podstawowego  

Pakiet rozszerzony: koszulka(techniczna lub bawełniana) - dodatkowa dopłata do pakietu 

podstawowego 50 zł. 

 
 

 Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. 

 ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO: 



 obsługa sędziowska, 

 zabezpieczenie medyczne podczas trwania biegów/n.w.,  

 ciepły posiłek(do wyboru opcja wege), 

 pakiet startowy, 

 elektroniczny pomiar czasu (data sport), 

 numer startowy z jednorazowym chipem, 

 komunikat z wynikami na stronie http://festiwalslonca.com/, datasport, 

 punkty żywieniowe, a w nich: woda, izo, ciastka, banany, cola, suszone owoce, 

 medal, 

 konkursy z licznymi nagrodami. 

 

KLASYFIKACJE/NAGRODY 

Klasyfikacja we wszystkich biegach i nordic walking będzie prowadzona w kategorii kobiet i mężczyzn 

(klasyfikacja generalna). Nagrody dla pierwszych trzech zawodników open w biegach i nordic walking 

na dystansach 50km, 25km, 10km. 

Nie przewiduje się nagród w kategoriach wiekowych! 

 

REKLAMACJE  

Reklamacje dotyczące wyników, błędnych danych należy zgłaszać wysyłając informacje na adres e-
mail:biuro@datasport.pl  
BEZPIECZEŃSTWO: 

W przypadku rezygnacji z dalszego Biegu, uczestnik ma obowiązek poinformować o tym organizatora 

(telefonicznie lub w inny skuteczny sposób). 

Uczestnik zapisując się na zawody i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił 

żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas  

imprezy. 

Ze względu na możliwość wystąpienia wymagających warunków atmosferycznych (upały, ulewy etc.) 

zaleca się właściwe nawodnienie i strój startowy (m.in. ochrona głowy, filtry). 

 

WAŻNE INFORMACJE 

1. Zawodnik zweryfikowany to osoba, która: 

  -zapisała się do biegu, 

-uiściła opłatę startową, 

-wypełniła stosowne oświadczenie,  

-posiada nadany numer startowy z chipem. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na 



trasie. Zawody odbywają się przy częściowym ograniczeniu ruchu drogowego. Organizator 

nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia. 

3. Organizator nie wystawia faktur. 

4. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu 

oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie http://festiwalslonca.com/) 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym 

w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej, w tym w związku z epidemią 

SarsCoV-2 lub zmianą przepisów prawnych. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na 

bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na 

stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą e-mailową) 

Informacja skrócona z załącznika nr 1 do regulaminu. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu Słońca jest Fundacja Aktywne 

Trzemeszno, ul. Kościuszki 1 62-240 Trzemeszno, 

2) dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przygotowania, organizacji  

i przeprowadzenia Festiwalu Słońca, 

3) każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa  

w Festiwalu Słońca. 

 

 

 

Organizator 


