
Regulamin Igrzyskowego Biegu Nocnego 

 

Preambuła 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która powoduje wyjątkowe okoliczności 

wymagające wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań, poszczególne zapisy 

niniejszego regulaminu są/będą uzależnione od aktualnie obowiązujących przepisów prawa 

i wytycznych wskazanych na stronach www.gov.pl.  

 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Igrzyskowego Biegu Nocnego jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd 

Infrastruktury Sportowej w Krakowie. 

Dane teleadresowe: 

Gmina Miejska Kraków 

Plac Wszystkich Świętych 3-4 

31-004 Kraków 

NIP 6761013717 

 

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie 

ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków 

Tel. 12 616 63 00, fax 12 616 63 01 

e-mail: zapisy@zis.krakow.pl 

2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy telefonicznie pod nr tel. 12 616 63 00 w dni robocze 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00, faksem pod nr 12 616 63 01 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: zapisy@zis.krakow.pl.    

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Igrzyskowy Bieg Nocny (zwany w dalszej części Regulaminu: „Imprezą”) odbędzie się 

w dniu 22 kwietnia 2023 roku (sobota) w Krakowie. 

2. Start biegu nastąpi o godzinie 21:30 z Rynku Głównego w Krakowie. Brama startowa 

zostanie zamknięta po ok. 15 minutach od startu. Rozpoczęcie biegu po godzinie 21:45 nie 

będzie możliwe. 

3. Biuro Zawodów: 
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a. Zlokalizowane będzie na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, przy ul. Reymonta 20 

w Krakowie, 

b. Czynne będzie w dniach: 

21 kwietnia 2023 roku w godzinach 15:00-20:00, 

22 kwietnia 2023 roku w godzinach 7:00-20:00. 

 

III. TRASA 

1. Długość trasy: 10 km. Trasa będzie posiadać atest PZLA, World Athletics (dawniej IAAF) 

oraz AIMS. 

2. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu – do 90 minut od  przekroczenia linii 

startu. 

3. Dokładny opis trasy oraz lokalizacja mety zostaną podane na stronie https://biegnocny.pl 

w późniejszym terminie. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym 

poinformuje zawodników, zamieszczając nową trasę na stronie https://biegnocny.pl Zmiana ta 

nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań. 

4. Trasa będzie miała oznaczone wszystkie kilometry od 1 do 10.  

5. Na trasie będą zlokalizowane: 

a. Punkt odświeżania: 

- znajdować się będzie około 5 km, 

- na stołach ustawiona będzie tylko woda, 

- Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników na punkt odświeżania. 

b. Kabiny WC: 

- zlokalizowane będą na starcie i mecie biegu. 

c. Punkty medyczne: 

- zlokalizowane będą na trasie oraz na starcie i mecie biegu. 

  

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Organizator ustanawia następujący limit startujących: 6000 zawodników 

2. Lista zostanie zamknięta w momencie zapisania się 6000 zawodników. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitu. Organizator nie prowadzi zapisów na listę 

rezerwową. 

3. Limit startujących, organizacja Biura Zawodów, przebieg i organizacja startu oraz mety 

mogą ulec zmianie – w przypadku zmiany wytycznych i regulacji dotyczących organizacji 

imprez w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
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4. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej 

niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. W przypadku braku wniesienia opłaty startowej 

niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, zgłoszenie uważane jest za nieważne. 

5. W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2023 roku ukończą 

18 lat. Nie ma możliwości startu osób niepełnoletnich w żadnym przypadku. 

6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane systemem elektronicznego pomiaru 

czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, 

jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania 

w komunikacie końcowym zawodów. 

7. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu 

i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 90 minut.  

8. Zawodnicy, którzy w ciągu 45 minut od przekroczenia linii startu, nie pokonają połowy trasy 

(5 km) zobowiązani są do przerwania biegu i opuszczenia trasy. 

9. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie limitu czasu, czynią to na własne ryzyko 

i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego. 

10. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora, 

posiadających identyfikatory wydane przez Organizatora. 

11. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu 

zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu. 

12. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

13. Za niedozwolone uznaje się: 

a. Start i bieg bez numeru startowego, 

b. Start i bieg zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków 

odurzających, 

c. używanie na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora, 

d. start i bieg ze zwierzętami, 

e. start i bieg z wózkami dziecięcymi, z dziećmi w chustach/nosidełkach, 

f. start i bieg z kijami do nordic walking, 

g. przebycie części trasy przy pomocy środków transportu, np. komunikacji miejskiej, 

h. skracanie, zmienianie trasy, 

i. start i bieg bez obuwia, 

j. poruszanie się po trasie biegu na rowerach, hulajnogach i hulajnogach elektrycznych, rolkach 

oraz innymi pojazdami mechanicznymi, 



k. start i poruszanie się na wózkach dla osób niepełnosprawnych, 

14. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków – NNW. Wskazane jest ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków 

we własnym zakresie. 

15. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu 

zawodników. Wynik nie zostanie zaliczony zarówno zawodnikowi, którego dane znajdują się 

na liście startowej, jak i zawodnikowi, który fizycznie pokonał trasę. 

16. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu: 

a. powszechnie obowiązujących obostrzeń, nakazów i zakazów w związku z COVID-19; 

b. zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora. 

17. W biegu nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia: 

a. mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych takich jak katar, kaszel; 

b. mają temperaturę powyżej 37,5o C; 

c. przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

  

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Igrzyskowym Biegu Nocnym przyjmowane są: 

a. na stronie internetowej biegu – do 13 kwietnia 2023 roku lub do dnia, w którym wyczerpany 

zostanie limit startujących. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy 

zamieszczony na stronie internetowej biegu – https://biegnocny.pl. 

b. w Biurze Zawodów – w dniach 21-22 kwietnia 2023 r., w przypadku niewyczerpania limitu 

startujących. 

2. Za ważne zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz 

wpłacenie opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty niezwłocznie po rejestracji, zgłoszenie 

uważa się za nieważne. 

3. Dokonując zgłoszenia do biegu, zawodnik oświadcza, że jest świadomy zagrożeń mogących 

pojawić się w związku ze startem oraz że jego stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. 

4. Weryfikacja zawodników, nadawanie numerów startowych oraz odbiór numerów i pakietów 

startowych będą odbywać się w Biurze Zawodów. 

5. Weryfikacja i odbiór pakietu startowego możliwe są wyłącznie w Biurze Zawodów. 

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego przez pełnomocnika. 

a. Aby umożliwić odbiór pakietu startowego przez pełnomocnika, zawodnik podczas rejestracji 

powinien podać w formularzu zgłoszeniowym dane osoby, którą chce upoważnić do odbioru 

pakietu. 
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b. Zawodnik ma możliwość wprowadzenia danych pełnomocnika do dnia 20.04.2023 r. 

c. Pełnomocnikiem mogą być wyłącznie osoby, które w dniu odbioru pakietu startowego mają 

ukończone 18 lat. 

d. Podczas odbioru pakietu pełnomocnik jest zobowiązany okazać kod QR zawodnika, dla 

którego odbiera pakiet oraz swój dokument tożsamości ze zdjęciem, 

e. W przypadku, gdy zawodnik, dla którego odbierany jest pakiet, posiada uprawnienia do 

zniżek, pełnomocnik powinien okazać te dokumenty przy odbiorze pakietu startowego. 

f. Brak danych pełnomocnika w formularzu zgłoszeniowym zawodnika, dla którego odbiera 

pakiet, uniemożliwia odbiór pakietu startowego, nawet w przypadku, gdy pełnomocnik okaże 

kod QR zawodnika. 

7. Organizator przewiduje zapisy drużynowe. Szczegóły dotyczące zapisów drużynowych 

dostępne są na stronie internetowej https://biegnocny.pl. 

8. Organizator przewiduje możliwość zakupu vouchera – prezentu dla zawodnika. Szczegóły 

dotyczące zakupu vouchera dostępne są na stronie internetowej https://biegnocny.pl.  

9. Szczegółowa instrukcja odbioru pakietu startowego i weryfikacji dostępna jest na stronie 

internetowej https://biegnocny.pl. 

10. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane 

w terminie późniejszym. 

11. Opłata startowa: 

a. Wysokość opłaty startowej: 

70 złotych – do 31.03.2023 r. 

90 złotych – 01.04.2023 r. – 17.04.2023 r. 

130 złotych – 21-22.04.2023 r. w Biurze Zawodów, w przypadku niewyczerpania limitu 

startujących 

b. System PayU umożliwia wniesienie opłaty startowej w EURO poprzez przeliczenie opłaty 

startowej wg kursu EURO z dnia dokonywania opłaty. W Biurze Zawodów nie ma możliwości 

płatności w EURO. 

c. wniesienie opłaty startowej możliwe jest: 

- on-line (bezpośrednie przekierowanie z profilu rejestracyjnego) poprzez system płatności 

PayU – do dnia 13 kwietnia 2023 roku, 

- w Biurze Zawodów wg stawki obowiązującej w dniu dokonania wpłaty, w przypadku 

niewyczerpania limitu startujących, 

d. Brak wpłaty przy zgłoszeniu skutkuje usunięciem z listy startowej, 
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e. Wpłaty dokonane w inny sposób niż podany w Regulaminie, tj. przelewem na konto 

Organizatora nie będą uznane i zostaną zwrócone na konto, z którego zostały dokonane, 

f. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę, 

g. Organizator nie dopuszcza możliwości przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na 

innego zawodnika, 

h. Za termin wpłaty przyjmuje się datę uregulowania płatności przez PayU lub  datę uiszczenia 

opłaty startowej w Biurze Zawodów, 

i. Zawodnik zobowiązany jest sprawdzić czy przelew z tytułu opłaty został zrealizowany, tj. czy 

kwota opłaty została pobrana z konta i nie została zwrócona przez PayU. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za brak wpłaty z przyczyn zależnych od Banku wpłacającego/PayU. 

Zawodnik dokonujący wpłaty posiada numery transakcji i jako zleceniodawca ma możliwość 

wyjaśnić przyczynę braku opłaty startowej, 

j. Opłata startowa jest opłatą za udział w biegu przeznaczoną m.in. na pokrycie kosztów 

organizacji biegu. 

12. Zniżki: 

a. 50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ 

Podstawą do przyznania zniżki jest okazanie w Biurze Zawodów podczas weryfikacji 

Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, tj. karty wydawanej członkom rodzin wielodzietnych 

(minimum 3 dzieci), zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

13. Z opłaty startowej zwolnieni są:  

a. osoby z niepełnosprawnościami, 

b. osoby zaproszone przez Organizatora, 

c. wolontariusze pomagający przy organizacji Igrzyskowego Biegu Nocnego, 

d. Zawodnicy wymienieni w pkt. V.13 lit. a-b zapisują się poprzez formularz zapisów, 

zaznaczając odpowiednią opcję zwolnienia z opłaty startowej.  Wolontariusze zapisują się 

wyłącznie w Biurze Zawodów. 

14. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z udziału w biegu, 

a. Zawodnikowi rezygnującemu przysługuje zwrot opłaty startowej, 

b. Opłata manipulacyjna w przypadku rezygnacji wynosi 20,00 złotych, 

c. Zrezygnować z udziału można do dnia 13 kwietnia 2023 roku, 

d. W celu dokonania rezygnacji i uzyskania zwrotu opłaty zawodnik jest zobowiązany: 

- przesłać do Organizatora wiadomość na adres e-mail zapisy@zis.krakow.pl; 

- w tytule wiadomości należy wpisać „Rezygnacja z udziału w Igrzyskowym Biegu Nocnym”; 
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- w treści wiadomości musi zostać zawarte wyraźne oświadczenie zawodnika o rezygnacji 

z udziału w Igrzyskowym Biegu Nocnym; 

- w wiadomości należy ponadto podać: imię i nazwisko zawodnika, adres e-mail, datę 

urodzenia, adres zamieszkania oraz numer konta; 

e.  Rozpatrzone będą wyłącznie wnioski spełniające wszystkie warunki podane w punkcie V.14 

lit. d; 

f. zrezygnować z udziału może wyłącznie zawodnik będący na liście startowej. Wiadomość 

powinna zostać wysłana z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji do biegu; 

g. w przypadku, gdy za opłatę startową wystawiona została faktura na inną osobę/podmiot niż 

zawodnik rezygnujący, nie ma możliwości uzyskania zwrotu opłaty startowej; 

h. w odpowiedzi na przesłaną wiadomość e-mail z rezygnacją, zawodnik otrzyma wiadomość 

z linkiem do płatności opłaty manipulacyjnej podanej w pkt. V.14 lit. b; 

i. Zwrot opłaty startowej nastąpi na podany w wiadomości e-mail numer konta, po 

zaksięgowaniu opłaty manipulacyjnej, w terminie 20 dni roboczych od dnia wpłaty opłaty 

manipulacyjnej; 

j. Miejsce na liście startowej zwolnione poprzez rezygnację zawodnika z udziału wraca do 

limitu wolnych miejsc. 

15. Otrzymanie faktury jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy prośba o wystawienie 

faktury zostanie zaznaczona w formularzu zgłoszeniowym oraz zostaną w nim wskazane 

poprawne i kompletne dane, na jakie ma zostać wystawiona faktura. Faktura wystawiona 

na osobę fizyczną wysyłana jest na adres e-mail zawodnika. Faktura wystawiona na 

firmę/stowarzyszenie/klub wysyłana jest na adres podmiotu, na który została wystawiona. 

16. Zapisy osób z niepełnosprawnościami: 

a. W zawodach z opłaty startowej zwolnione są wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, bez 

względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności. 

b. Zawodnicy z niepełnosprawnościami/pełnomocnicy podczas weryfikacji w Biurze Zawodów 

są zobowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia z opłaty 

startowej. 

c. W przypadku braku odpowiednich dokumentów uprawniających do zwolnienia 

z opłaty startowej, zawodnik/pełnomocnik zobowiązany jest dokonać dopłaty do 

wysokości opłaty startowej obowiązującej w Biurze Zawodów. 

  

VI. KLASYFIKACJA 

1. W Igrzyskowym Biegu Nocnym prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

a. Generalna Kobiet i Mężczyzn 

b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn: 



K 18-29 M 18-29 

K 30-39 M 30-39 

K 40-49 M 40-49 

K 50-59 M 50-59 

K 60-69 M-60-69 

K 70 i starsze M 70 i starsi 

2. Wyniki klasyfikacji generalnej będą ustalone na podstawie czasów brutto, natomiast wyniki 

pozostałych kategorii na podstawie czasów netto. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo utworzenia dodatkowych klasyfikacji. 

  

VII. NAGRODY 

1. Nagrody w klasyfikacji generalnej Kobiet i Mężczyzn: 

I miejsce – 3.000 złotych 

II miejsce – 2.000 złotych 

III miejsce – 1.000 złotych 

2. Organizator nie przewiduje nagród w kategoriach wiekowych. 

3. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu, a w przypadku przeprowadzenia 

kontroli antydopingowej jej negatywny wynik. 

4. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika po uzyskaniu przez 

Organizatora wyników kontroli antydopingowej (o ile będzie przeprowadzona) oraz po 

otrzymaniu wszystkich danych niezbędnych do dokonania przelewu bankowego. 

Nagrody uzyskane w innych klasyfikacjach, o których mowa w pkt VI.3, zostaną wypłacone 

na konto podane przez zawodnika w oświadczeniu wskazującym dokładne dane do dokonania 

przelewu lub w przypadku nagrody rzeczowej przekazane we wskazany przez Organizatora 

sposób. 

5. W przypadku nagród pieniężnych, dane do przelewu należy podać najpóźniej do 30 dni od 

momentu ogłoszenia oficjalnych wyników, na adres mailowy: zapisy@zis.krakow.pl. Po 

upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora. 

6. W przypadku nagród rzeczowych, nagrodę odebrać można w siedzibie Organizatora po 

wcześniejszym kontakcie z Organizatorem, najpóźniej do 30 dni od momentu ogłoszenia 

oficjalnych wyników. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora. 

7. W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy kwotę 2.000 zł, od wartości tej nagrody 

zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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8. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi do 14 dni po zakończeniu Imprezy lub po uzyskaniu 

wyników kontroli antydopingowej, jeśli zostanie przeprowadzona. 

  

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy 

medal. 

2. Szatnie i prysznice: 

a. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności, lokalizacji i godzin otwarcia szatni 

i pryszniców zostaną ogłoszone na stronie https://biegnocny.pl w późniejszym terminie. 

3. Depozyt: 

a. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i godzin pracy depozytu zostaną ogłoszone na 

stronie https://biegnocny.pl w późniejszym terminie. 

b. Do depozytu będą przyjmowane rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków, 

oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem, otrzymaną w pakiecie startowym. 

c. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. 

d. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności 

za pobranie worka przez inną osobę. 

e. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 

f. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym 

depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy 

depozytu. 

g. Rzeczy pozostawione w depozycie należy odebrać w dniu 22.04.2023 r. Godziny pracy 

depozytu zostaną podane na stronie https://biegnocny.pl w późniejszym terminie. Po godzinach 

pracy depozytu w celu odebrania pozostawionych rzeczy należy kontaktować się 

z Organizatorem. 

4. Pakiet startowy: 

a. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, na który składają się: 

- naklejka na worek do depozytu, 

- materiały informacyjne/reklamowe. 

b. Zawodnicy, dopuszczeni do startu, otrzymają ponadto numery startowe i agrafki 

c. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane 

w późniejszym terminie. 

5. Koszulka: 

a. Pakiety startowe nie zawierają koszulki. 

https://biegnocny.pl/
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b. Podczas rejestracji zawodnicy deklarują jedynie chęć zakupu koszulki oraz rozmiar. 

c. Koszulki będą sprzedawane w Biurze Zawodów na Expo podczas Imprezy przez 

Sponsora Technicznego Igrzyskowego Biegu Nocnego.  

d. Organizator nie pośredniczy w zakupie koszulki i nie ponosi odpowiedzialności za jej jakość, 

ani dostępność w Biurze Zawodów.  

6. Numery startowe 

a. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, 

przypięte z przodu do koszulki startowej (ew. bluzy, kurtki). Numer startowy musi być 

widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas 

jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu 

(zgodnie z instrukcją). 

b. Numer startowy jest dokumentem przypisanym do konkretnego zawodnika. W przypadku 

utraty numeru startowego (zgubienie) za start na tym numerze innej osoby odpowiada 

przypisany do danego numeru zawodnik i jest to tożsame z sytuacją opisaną w pkt. IV. 15. 

c. Organizator nie wydaje duplikatów numerów startowych w żadnym przypadku. 

d. Zawodnik zobowiązany jest sprawdzić czy otrzymany przez niego numer startowy jest taki 

sam jak numer na naklejce do depozytu. 

7. Organizator nie zapewnia noclegu dla zawodników. 

  

IX. FINANSOWANIE 

Koszty organizacji Igrzyskowego Biegu Nocnego pokrywają Gmina Miejska Kraków, 

Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia. 

 

 X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Organizator informuje, iż z dniem 16 maja 2022 roku wprowadzono na terytorium 

Rzeczypospolitej Polski stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami SARS – 

CoV – 2. Mając na uwadze dynamikę epidemii, zmieniająca się sytuacja może spowodować 

konieczność wprowadzania obostrzeń o charakterze powszechnie obowiązującym, mających 

na celu ograniczenie transmisji wirusa. W związku z powyższym Organizator zastrzega 

możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, w sytuacji wprowadzenia obostrzeń i konieczności 

dostosowania do nich zapisów Regulaminu. 



2. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta uczestnikom nie przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, 

sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia podczas Igrzyskowego Biegu 

Nocnego kontroli antydopingowej. 

4. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu Imprezy w przypadku: 

a. zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg 

wydarzenia, 

b. wzrostu zakażeń na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanych z rozprzestrzenianiem 

się wirusa Sars-CoV-2, a która to sytuacja mogłaby zagrażać życiu i zdrowiu zawodników, jak 

i osób uczestniczących w organizacji, 

c. wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń (w szczególności dotyczących 

limitów zawodników), które powodowałyby, że przeprowadzenie Igrzyskowego Biegu 

Nocnego byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione, 

5. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje 

lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, 

uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym 

Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do 

pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia 

o charakterze katastrof przyrodniczych typu: powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, 

trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo 

nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, 

wydarzenia związane z wojną, która toczy się za wschodnią granicą RP, restrykcje stanu 

wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, 

stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne 

lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego 

zobowiązań. Ani Organizator ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie postanowień niniejszego regulaminu spowodowane siłą wyższą. 

6. Organizator zastrzega możliwość zmiany nieistotnych zapisów niniejszego Regulaminu. 

7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, o zmianie Regulaminu 

Organizator powiadomi Uczestników/Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Uczestnik/Użytkownik, który nie akceptuje wprowadzonych istotnych zmian Regulaminu 

powinien zawiadomić o tym Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania informacji 



o zmianie Regulaminu. Przesłanie takiego zawiadomienia skutkuje usunięciem Uczestnika 

z biegu – w takiej sytuacji uiszczona opłata startowa zostanie zwrócona. 

8. Pisemne protesty dotyczące przebiegu Igrzyskowego Biegu Nocnego oraz jego wyników 

przyjmuje Sędzia Główny Zawodów do godziny 23:59 w dniu odbywania się biegu. Protesty, 

które wpłyną po tym terminie, pozostaną bez rozpoznania. 

9. Reklamacje w sprawach związanych z uczestnictwem oraz organizacją Igrzyskowego Biegu 

Nocnego można składać pisemnie na adres Organizatora lub mailowo na adres 

zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej do 7 dni po zakończeniu Imprezy. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu. 

11. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie zgłoszenia zgodnie z pkt V 

lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

12. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

https://biegnocny.pl. 

  

XI. DANE OSOBOWE – klauzula informacyjna 

1. Organizator jest Administratorem Danych w zakresie realizacji imprezy, weryfikacji 

zapisów, pomiaru czasu, obsługi płatności, przetwarzania wizerunku, prowadzenia ankiet, 

promocji oraz archiwizacji dokumentacji związanej z wydarzeniem sportowym.   

2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Dorotę Gross, z którą można się 

skontaktować pod adresem: ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, lub adresem e-mail: 

iodo@zis.krakow.pl 

3. Dane uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) oraz niniejszego 

Regulaminu na podstawie: 

a. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażoną podczas rejestracji uczestnika na Portalu 

Zapisów zgodą na przetwarzanie wizerunku w materiałach foto-wideo; 

b. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z zawarciem z Gminą Miejską Kraków – Zarządem 

Infrastruktury Sportowej w Krakowie umowy – akceptacji Regulaminu gdzie podstawą prawną 

jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny; 

c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z realizacja obowiązku prawnego związanego 

z weryfikacją i rozliczeniem płatności wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 

o podatku od towarów i usług; 

d. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez 

Organizatora w celu promocji i kształtowania pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego, 

mailto:zapisy@zis.krakow.pl
https://cracoviamaraton.pl/
mailto:iodo@zis.krakow.pl


propagowaniem zdrowego trybu życia, sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci 

i młodzieży i podnoszeniu sprawności fizycznej - rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu 

i rekreacji wynikających ze statutu Organizatora. 

4. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu określonego w pkt 3; po tym czasie będą przechowywane przez okres: 

a. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody do momentu jej 

wycofania bez wpływu na zgodność z prawem. 

b. W przypadku danych finansowych do 5 lat. 

c. W przypadku działań promocyjnych dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia 

sprzeciwu przez zawodnika. 

d. W przypadku danych zbieranych w celu archiwizacji wydarzeń i akcji sportowych w związku 

z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku nadania kategorii archiwalnej „A”, 

dane będą przechowywane bezterminowo.  

5. Mają Pastwo prawo do żądania od ADO: 

a. dostępu do swoich danych osobowych; 

b. udostępnienia danych; 

c. sprostowania danych; 

d. usunięcia danych; 

e. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 –193 Warszawa, jeśli w Państwa 

ocenie przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem. 

7. Przekazanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

realizacji celu określonego w pkt 3. Niepodanie danych osobowych określonych w ust. 3 

skutkować będzie niemożliwością zawarcia z Państwem przedmiotowej umowy czyli wzięcia 

udziału w imprezie. 

8. Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych będą podmioty, którym ADO 

powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów powierzenia 

przetwarzania – np. w związku z realizacją usług hostingowych, poczty elektronicznej, 

promocji, publikacji czy też archiwizacji dokumentów; Państwa dane mogą zostać 

udostępnione innym organom administracji publicznej, organom kontroli, organom wymiaru 



sprawiedliwości oraz sądom, na ich uzasadniony wniosek (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami). 

9. Odbiorcą i odrębnym Administratorem danych w zakresie prowadzenia zapisów uczestników 

na podstawie wyrażonej zgody jest Datasport Marek Zieliński, ul. Okrężna 22, 58-310 

Szczawno Zdrój, NIP: 886-002-17-67, współpracujący z Organizatorem na podstawie umowy 

współpracy w tym zakresie. REGULAMIN zapisów oraz Polityka Prywatności są dostępne na 

Portalu Zapisów. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz do organizacji 

międzynarodowych. 

11. Aktualna informacja o przetwarzaniu danych dostępna jest tutaj: 

https://zis.krakow.pl/informacje-prawne 

  

Aktualizacja: 13.04.2023 
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Rules of the European Games 2023 10 km Night Run 

 

 

Preamble 

 

Due to the epidemiological situation in the country, which causes exceptional circumstances 

requiring the introduction of special measures and solutions, individual provisions of these 

regulations are/will depend on the currently applicable legal provisions and guidelines indicated 

on the website www.gov.pl.  

 

I. Organiser 

1. The Organiser of the European Games 2023 10 km Night Run is  the Municipality of Kraków 

– Sports Infrastructure Management Board of Kraków. 

Contact details: 

Municipality of Kraków 

Wszystkich Świętych 3-4 Square 

31-004 Kraków 

NIP 676 101 37 17 

 

Sport Infrastructure Management Board of Kraków 

Walerego Sławka 10 St, 30-633 Kraków 

Tel. 12 616 63 00, fax 12 616 63 01 

Contact email: zapisy@zis.krakow.pl 

2. Contact with the Organiser is possible by phone at 12 616 63 00 on working days from 

Monday to Friday between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by fax at 12 616 63 01 or by e-mail at: 

zapisy@zis.krakow.pl.  

II. Date and place 

1. The European Games 2023 10 km Night Run (Further called ,,Run” ) will be held on 22 

April 2023 (Saturday) in Kraków.  

2. The race will start at 09:30 p.m. from the Main Market Square in Kraków. The starting 

gate will be closed approximately 15 minutes after the start. Starting the race after 09:45 p.m. 

will not be possible. 

3. Competition Office: 

a. Will be located at the Henryk Reyman Municipal Stadium, 20 Reymonta Street in Kraków;  

http://www.gov.pl/
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b. Open on:  

April 21, 2023, 3:00 p.m.-8:00 p.m. 

April 22, 2023, 7:00 a.m.-8:00 p.m.  

 

III. Route 

1. The route of the marathon is 10 km. The route will be certified by PZLA, World Athletics 

(formerly IAAF) and AIMS. 

2. Participants are required to finish the route within 90 minutes. 

3. Detailed information about the route will be provided on the website https://biegnocny.pl at 

a later date. The Organiser has the right to change the route, of which he will inform competitors 

by posting the new route on https://biegnocny.pl. This change will not give rise to any additional 

claims or obligations. 

4. Each kilometre along the route will be marked from 1 to 10. 

5. The route will include: 

a. Nutritional point: 

- will be located about 5 km, 

- on the tables will be arranged only water, 

- The organizer does not accept private nutrients of competitors for nutritional points. 

b. WC 

- Toilet cabins will be located at the start and the finish line. 

c. Medical points 

- They will be located on the route at the start and the finish line. 

 

IV. Terms of participation 

1. The Organizer sets the following limits: 6000 participants. 

2. The list will be closed once 6000 runners have registered. The Organizer reserves the right 

to change limit. The organizer does not make entries to the reserve list. 

3. The limit, organisation of the Competition Office, the course and organisation of the start 

and finish line may change - in the event of changes in the guidelines and regulations regarding 

the organization of events in relation to the prevention, counteraction and combating of 

COVID-19. 

4. The condition for the start is the entry of the competitor and payment of the entry fee. If the 

entry fee is not paid immediately after registration, the application is invalid.  

https://biegnocny.pl/


5. Competitors of at least 18 years of age as of 22.04.2022 may participate in the run. No minors 

are allowed to compete under any circumstances. 

6. Time measurement and ordering will be made by an electronic time measurement system. 

During verification, each competitor will receive a chip embedded in the starting number, its 

proper fixing is a condition for starting in the run and classifying it in the final message of the 

competition. 

7. The condition for classifying a competitor is to run along the approved route of the run and 

finish the run within the regulation time of 90 minutes. 

8. Competitors who do not cover half of the route (5 km) within 45 minutes of crossing the start 

line are obliged to stop the run and leave the route. 

9. Whoever remains on the route after this time is their own responsibility, in accordance with 

the applicable traffic regulations and the Civil Code. 

10. During the run, the participants should follow the instructions of the people responsible for 

safety, security services and people acting on behalf of the Organizer. 

11. In the event of a privileged vehicle appearing on the route, the participants of the run are 

obliged to stop the run and allow the passage. 

12. Runners who run the distance in an illegal manner will be disqualified. 

13. The following are forbidden: 

a. start without a bib number, 

b. start of a competitor who is under the influence of alcohol or other intoxicants, 

c. use of any vehicles on the route of the half marathon, except for the Organiser's vehicles, 

d. start with animals, 

e. start with baby carriages, with babies in wraps / carriers, 

f. start with Nordic walking poles, 

g. covering part of the route by means of transport, e.g. public transport, 

h. shortening, changing the route, 

i. start and run without footwear, 

j. moving along the race course on bicycles, scooters and electric scooters, in-line skates and 

other motorised vehicles,  

k. start in wheelchairs for the disabled. 

14. The Organiser does not provide participants with personal accident insurance - NNW. It is 

advisable to insure yourself against accidents on your own. 

15. Giving one’s start number to another person will disqualify both runners. The result will 

not be classified for both the runner whose details appear on the start list and the runner who 

has physically covered the route. 



16. Competitors are required to comply with the following rules in force on the day of the start: 

a. the generally applicable restrictions, orders and prohibitions in connection with COVID-19; 

b. sanitary recommendations indicated by sanitary services and the Organiser. 

17. The race cannot be attended by people who on the day of the Event:  

a. have symptoms of infection, in particular of the upper respiratory tract such as runny nose, 

cough; 

b. have a temperature above 37,5 C;  

c. are in quarantine or isolation. 

 

V. Application procedure and entry fee 

1. Applications for participation in the European Games 2023 10 km Night Run are accepted: 

a. on the website of the race – until April 13, 2023 or until the day on which the limit of 

participants will be exhausted. Applications can be made via the application form on the website 

of the run – https://biegnocny.pl. 

b. at the Competition Office – on 21-22 April 2023, in the event of non-exhaustion of the limit 

of competitors. 

2. A valid application shall be deemed to be a correctly completed application form and 

payment of the entry fee. In the absence of payment immediately after registration, the 

application is considered invalid. 

3. By submitting the application for the race, the competitor declares that he is aware of the 

risks that may arise in connection with the start and that his health condition allows him to 

participate in this race. 

4.Verification of competitors, assigning starting numbers and collecting starting numbers and 

packages will take place at the Competition Office. 

5.Verification and collection of the starting package is possible only at the Competition 

Office. 

6. The Organiser allows for the starting package to be collected by a proxy. 

a. In order to allow the starting package to be collected by a proxy, the competitor should 

provide in the registration form the data of the person he/she wants to authorise to collect the 

package. 

b. The competitor may enter proxy details until 20.04.2023. 

c. The proxy may only be a person who is at least 18 years of age on the day of collecting the 

starting package.  

d. When collecting the package, the proxy is required to present the QR code of the competitor 

for whom he/she is collecting the starting package and his/her photo ID. 

https://biegnocny.pl/


e. If the competitor for whom the package is being collected is entitled to discounts, the proxy 

should present these documents when collecting the starting package. 

f. The absence of proxy’s data on the registration form of the competitor for whom he/she is 

collecting the starting package makes it impossible to collect the starting package, even if the 

proxy shows the competitor's QR code 

7. The Organiser provides for team registrations. Details regarding team registrations are 

available at https://biegnocny.pl. 

8. The Organiser provides for the possibility to purchase a voucher - a gift for the competitor. 

Details on the voucher purchase are available at https://biegnocny.pl. 

9. Detailed instructions on collection of the starting package and verification are available at 

https://biegnocny.pl. 

10. Starting packages not collected at the Competition Office will not be dispatched or issued 

at a later date. 

11. Entry fee: 

a. Entry fee amount: 

PLN 70 – until 31.03.2023 

PLN 90 –  01.04.2023-17.04.2023 

PLN 130 –  21-22.04.2023 at the Competition Office, in case the limit of participants is not 

reached. 

b. The PayU system allows payment of the entry fee in EURO by converting the entry fee 

according to the EURO exchange rate from the day of payment. It is not possible to pay in 

EURO at the Competition Office. 

c. Payment of the entry fee is possible: 

- online (direct transfer from the registration prole) via PayU payment system - until April 13, 

2023, 

 - at the Competition Office at the rate valid on the day of making the payment, in case the limit 

of participants is not reached. 

d. Failure to pay at the time of registration will result in removal from the start list. 

e. Payments made by means other than those specified in the Rules, i.e. by bank transfer to the 

Organiser's account, will not be accepted and will be returned to the account from which they 

have been made. 

f. Payment may not be carried over to the next edition or to another event. 

g. The Organiser does not allow for the possibility of the transfer of the fee and starting package 

to another competitor, 

h. The date of payment will be the date of payment by PayU or the date of payment of the entry 

fee at the Competition Office. 
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i. The competitor is obliged to check if the fee transfer has been executed, i.e. if the fee amount 

has been debited from the account and has not been returned by PayU. The Organiser will not 

be held liable for the lack of payment due to reasons attributable to the paying bank/PayU. The 

competitor making the payment has the transaction numbers and, as the payer, has the 

opportunity to explain the reason for the missing entry fee. 

 j. The entry fee is a fee for participation in the race intended, inter alia, to cover the costs of 

organisation 

12.Discounts: 

a. 50% discount for holders of the Kraków Family Card 3+  

The discount is granted based on the Kraków Family Card 3+, i.e. a card issued to members of 

families with many children (minimum 3 children), residing in the area of the Municipality of 

Kraków, presented at the Competition Office during verification. 

13. The following are exempt from the entry fee:   

a. persons with disabilities, 

b. persons invited by the Organiser, 

c. volunteers helping with the organisation of the European Games 2023 10 km Night Run  

d. Competitors listed in section V.12 (a)-(b) sign up through the registration form, marking the 

appropriate option of exemption from the entry fee. Volunteers sign up only at the Competition 

Office. 

14. The Organiser allows for the possibility of cancellation of the participation in the race.  

a. The cancelling competitor is entitled to a refund of the entry fee.  

b. Handling fee in case of cancellation is PLN 20.00.  

c. Cancellation of the participation will be possible until April 13 2023. 

 d. In order to cancel and receive a refund of the fee: 

- the competitor must send a message to the Organiser at the e-mail address 

zapisy@zis.krakow.pl; 

- the title of the message must include the following: "Cancellation of the participation in 

European Games 2023 10 km Night Run;  

- the body of the message must include a clear statement of the competitor's cancellation of 

his/her participation in the European Games 2023 10 km Night Run;  

- the message must also include the competitor's first and last name, e-mail address, date of 

birth, home address and account number;  

e.  Only cancellations meeting all the conditions stated in section V.14(d) will be considered.  

f. Only the competitor included in the start list may cancel his/her participation. The message 

should be sent from the e-mail address used to register for the race.  
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g. If the entry fee is invoiced to a person/entity other than the cancelling competitor, it is not 

possible to obtain a refund of the entry fee.  

h. In response to the cancellation e-mail, the competitor shall receive a message with a link to 

the payment of the handling fee mentioned in section V.14. b.  

i. The entry fee shall be refunded to the account number provided in the e-mail, once the 

handling fee has been credited, within 20 working days from the date of payment of the handling 

fee.  

j. A place on the start list vacated by cancellation of competitor’s participation shall revert to 

the limit of available places,  

15. An invoice may be issued only if the request for an invoice is indicated on the 

registration form, together with correct and complete details for the invoice. An invoice 

issued to an individual shall be sent to the competitor's e-mail address. An invoice issued to a 

company/association/club shall be sent to the address of the entity to which it has been issued. 

16. Registration of persons with disabilities. 

a. All persons with disabilities are exempt from the entry fee for the "European Games 2023 10 

km Night Run", regardless of the degree and type of disability. 

b. During verification at the Competition Office, persons with disabilities/a proxies are required 

to present documents confirming their entitlement to discounts; 

c. In case of lack of appropriate documents entitling to a discount, a competitor/a proxy 

is obliged to pay a surcharge up to the amount of the entry fee in the Competition Office. 

 

VI. Classification 

1. The following classifications will be held at the European Games 2023 10 km Night Run 

a. General classification of Women and Men 

b. In the age categories of Women and Men: 

W 18-29 M 18-29 

W 30-39 M 30-39 

W 40-49 M 40-49 

W 50-59 M 50-59 

W 60-69 M-60-69 

W 70 and older M 70 and older 

2. The results of the general classification shall be determined on the basis of gross times, while 

the results of the other categories shall be determined on the basis of net times. 

3. The Organizer reserves the right to create additional classifications. 

 



 

VII. Prizes 

1. Prizes in the general classification of women and men: 

1st place – PLN  3 000 

2nd place – PLN 2 000 

3rd place – PLN 1 000 

2. The Organiser does not provide prizes in the age categories. 

3. The condition for receiving prizes is the completion of the race, and in the case of doping 

control, its negative result. 

4. Cash prizes will be paid to the account provided by the Athlete after the Organizer has 

obtained the results of the doping control (if any) and after receiving all the data necessary to 

make a bank transfer. Cash prizes obtained in other classifications, referred to in point VI.3, 

will be paid to the account provided by the player in a statement indicating the exact data for 

making the transfer. 

5. In the case of paid prizes, transfer details must be provided no later than 30 days after the 

official results have been announced, to the following email address: zapisy@zis.krakow.pl.  

After this deadline, the prize will be forfeited to the Organiser. 

6. In the case of material prizes, the prize may be collected at the Organiser’s headquarters after 

prior contact with the Organiser no later than 30 days from the announcement of the official 

results. After this deadline, the prize shall be forfeited to the Organiser. 

7. In the event that the value of the prize exceeds PLN 2,000, income tax will be deducted from 

the value of this prize, in accordance with applicable regulations. 

8. The official announcement of the results will take place up to 14 days after the end of the 

event. 

 

VIII. Organiser’s benefits  

1. Each competitor who completes the race in the statutory time will receive                                                

a commemorative medal. 

2. Changing rooms and showers: 

a. Detailed information on the availability, location and opening hours of the cloakrooms and 

showers will be announced on the website of the https://biegnocny.pl. at a later date. 

3. Deposit: 

a. Detailed information on the location and working hours of the deposit will be announced on 

the website www.biegnocny.pl at a later date. 
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b. Personal belongings of competitors packed in bags provided by the Organiser during 

verification, marked in a visible place with a sticker with the number, received in the starting 

package, will be accepted for deposit. 

c. The bags will be released from the deposit upon presentation of the bib number. 

d. Losing the starting number by a competitor releases the Organiser from liability for collecting 

the bag by another person. 

e. It is forbidden to leave valuable items and documents in the deposit. 

f. The Organiser is not responsible for participants' belongings left outside the designated 

deposit and left in the deposit after the end of the designated working hours of the deposit. 

g. Items left in the deposit must be picked up on 22/04/2023. The working hours of the deposit 

will be announced on the website www.biegnocny.pl at a later date. After the working hours of 

the deposit, in order to collect the left items, please contact the Organiser. 

4. Starting packages: 

a. Each competitor will receive a starter package consisting of: 

- clothing bag for deposit + sticker for the bag, 

- information/advert materials. 

b. Competitors, admitted to the start, will also receive starting numbers and safety pins 

c. Starter packs not collected at the Competition Office will not be sent or issued at a later date. 

5. T-shirt: 

a. Starter packages do not include a t-shirt. 

b. During registration, runners only declare their willingness to buy a T-shirt and the size. 

c. T-shirts will be selling in the Competition Office at the Expo during the Event by the 

Technical Sponsor of the European Games 2023 10 km Night Run. 

d. The Organiser does not mediate in the purchase of a T-shirt and is not responsible for quality 

or availability in the Competition Office. 

6. Starting numbers 

a. During the race competitors must wear starting numbers provided by the Organiser, pinned 

on the front of their starting t-shirts (or blouses, jackets). The starting number must be visible 

at all times during the race; covering the number (in whole or in part, during any part of the 

race) or modifying it is prohibited under penalty of disqualification. Participants are also 

required to fit the timing chip correctly (according to the instructions). 

b. The start number is a document assigned to a particular competitor. In the event of loss of 

the starting number (lost), the competitor assigned to that number is responsible for the start of 

another person on that number and this is the same as the situation described in point IV. 15. 

c. The Organiser does not issue duplicate starting numbers in any case. 



d. The competitor is obliged to check whether the starting number received by him is the same 

as the number on the deposit sticker. 

7. The Organiser does not provide accommodation for competitors. 

 

IX. Financing  

Costs of organising the European Games 2023 10 km Night Run are covered by the 

Municipality of Kraków, Sponsors and Partners of the Event.. 

 

X. Final provisions 

1. The Organiser informs that as of May 16, 2022 an epidemic emergency has been introduced 

on the territory of the Republic of Poland in connection with SARS - CoV - 2 infections. 

Bearing in mind the dynamics of the epidemic, the changing situation may entail the need to 

introduce restrictions of a general nature aimed at limiting the virus transmission. In view of 

the above, the Organiser reserves the right to change these Regulations if any restrictions are 

introduced, entailing the need to adapt the provisions of the Regulations to such restrictions. 

 2. Pursuant to Article 38(12) of the Act on Consumer Rights, participants shall not have the 

right to withdraw from the contract for the provision of services related to entertainment, sports 

or cultural events, if the contract stipulates the date or period of service provision. 

3. The Organiser reserves the right to carry out the doping controls during the European Games 

2023 10 km Night Run. 

4. The Organiser reserves the right to cancel or change the date of the Event in the event of: 

a. the occurrence of force majeure events which may affect the course of the Event;  

b. increase in the number of infections in the territory of the Republic of Poland related to the 

spread of the Sars-CoV-2 virus, which could endanger the lives and health of the competitors 

and persons participating in organisation of the Event; 

c. introduction of generally binding restrictions (in particular concerning the limits of 

competitors), which would make it impossible or significantly hinder to conduct the European 

Games 2023 10 km Night Run. 

5. Force majeure within the meaning of these Regulations means any unforeseeable situation 

or event of an exceptional nature, beyond the Organiser's control, preventing the fulfilment of 

any of the obligations provided for in these Regulations, not resulting from the Organiser's error 

or negligence, and remaining insurmountable despite all due diligence, in particular: natural 

disasters such as floods, hurricanes, windstorms of extraordinary force, tornadoes, earthquakes, 

exceptionally intense and prolonged rainstorms or extraordinary and external events that could 

not have been prevented (such as: war, events related to war taking place beyond the eastern 

border of the Republic of Poland, martial law restrictions, insurrection, revolution, riots, 

terrorist attack), epidemic threats, epidemic emergencies, epidemics and states of epidemics, as 

well as new legal acts or decisions of administrative authorities making it impossible for the 

Organiser to full its obligations. Neither the Organiser nor the competitors shall be held liable 



for failure to perform or for improper performance of the provisions of these Regulations due 

to force majeure.  

6. The Organiser reserves the right to change the immaterial provisions of these Regulations. 

7. Should the need to make material changes arise, the Organiser shall notify Participants/Users 

thereof via e-mail. A Participant/User who does not accept the material changes to the 

Regulations should notify the Organiser within 14 days of receiving information about the 

changes. Sending such a notice shall result in the removal of the Participant from the race - in 

such a situation the entry fee paid shall be returned. 

8. Written protests concerning the course of the European Games 2023 10 km Night Run its 

results shall be accepted by the Main Referee of the Race until 11.59 p.m. on the day of the 

race. Protests received after this time shall not be considered. 

9. Complaints concerning participation and organisation of the European Games 2023 10 km 

Night Run may be filed in writing to the Organiser's address or via e-mail to 

zapisy@zis.krakow.pl no later than 7 days after the end of the Event. 

10. The Organiser reserves the right to change the course of the race. 

11. Application for participation in the race by sending the registration form in accordance with 

section V or by submitting it at the Competition Office is tantamount to acceptance of the Race 

Regulations. 12. The Regulations are available for inspection at the Organiser's office and on 

the website https://biegnocny.pl. 

 

XI. Personal data- information clause 

1. The Organiser is the Data Controller in the eld of the implementation of the Event, 

verification of registrations, time measurement, payment processing, image processing, 

conducting surveys, promotion and archiving of documentation related to the sports event.   

2. The Organiser has appointed a Data Protection Officer, Ms. Dorota Gross, who can be 

contacted at: Walerego Sławka 10 street, 30-633 Kraków, or e-mail address: 

iodo@zis.krakow.pl 

3. Participants' data shall be processed in accordance with the provisions of Regulation (EU) 

2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 (GDPR) and with 

these Regulations on the basis of: 

a. Article 6(a) of the GDPR in relation to the consent given during the participant's registration 

on the Registration Portal for the processing of their image in photo and video materials;  

b. Article 6(1)(b) of the GDPR in relation to the conclusion of an agreement with the 

Municipality of Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (Sports Infrastructure 

Management Board of Kraków) - approval of the Regulations, where the legal basis is the Act 

of April 23, 1964 - Civil Code;  

c. Article 6(1)(c) of the GDPR in relation to the fulfilment of legal obligations related to the 

verification and settlement of payments under the provisions of the Act of March 11, 2004 on 

Goods and Services Tax;  

mailto:zapisy@zis.krakow.pl
https://biegnocny.pl/
mailto:iodo@zis.krakow.pl


d. Article 6(1)(f) of the GDPR in relation to the legitimate interest pursued by the Organiser in 

promoting and shaping a positive model of leisure, promoting a healthy lifestyle conducive to 

the harmonious development of children and young people and increasing physical fitness - 

developing a passion for sports and recreation resulting from the Organiser's statutes. 

4. The personal data provided by you shall be kept for the period necessary to achieve the 

purpose set out in subsection 3; thereafter they shall be kept as follows: 

a. In the case of data processed on the basis of your consent - until you withdraw it without 

affecting the lawfulness of processing 

b. In the case of financial data - up to 5 years. 

c. In the case of promotional activities, data shall be processed until an objection is made by the 

competitor. 

d. In the case of data collected for the purpose of archiving sports events and actions in 

connection with the Act of July 14, 1983 on the national archival resource and archives and the 

Regulation of the Prime Minister of January 18, 2011 on the office instructions, uniform 

material le lists and the instructions on the organisation and scope of operation of company 

archives. If an archive category "A" is assigned, the data shall be stored indefinitely.  

5. You have the right to request from the ADO (Personal Data Controller): 

a. access to your personal data;  

b. data sharing;  

c. data rectification;  

d. data erasure;  

e. restriction of the processing of your personal data. 

6. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority, which is the President 

of the Personal Data Protection Office [Personal Data Protection Authority] with its registered 

office at Stawki 2 street, 00 –193 Warsaw, if, in your opinion, the processing of your personal 

data is carried out in an unlawful manner.  

7. Your submission of your personal data is voluntary, but necessary for the purpose specified 

in subsection 3. Failure to provide the personal data specified in subsection 3 will result in the 

impossibility of concluding the contract with you, i.e. taking part in the Event. 

 8. The following shall be the recipients of the personal data provided by you: entities to which 

the Personal Data Controller has entrusted the processing of personal data on the basis of 

separate contracts for entrusting personal data processing - e.g. in connection with the 

implementation of hosting services, e-mail, promotion, publication or archiving of documents; 

your data may be made available to other public administration bodies, control bodies, judicial 

bodies and courts, at their justified request (in accordance with applicable regulations).  

9. The following shall be a recipient and separate controller of data in the eld of participants’ 

registration on the basis of the consent given: Datasport Marek Zieliński, Okrężna 22 street,   

58- 310 Szczawno Zdrój, NIP: 886-002-17-67, cooperating with the Organiser on the basis of                 

a cooperation agreement in this regard.  



10. Your personal data will not be transferred to third countries or international organisations.  

11. The current data processing information is available here:  https://zis.krakow.pl/informacje-

prawne. 

 

Update: 13.04.2023 
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