
 

 
 

REGULAMIN BIEGU O PUCHAR WÓJTA GMINY PIĄTNICA – 
,, BIEG PAMIĘCI WRZEŚNIA’’ 

 

 

I. Organizatorem biegu jest Urząd Gminy Piątnica.  

 
 
II. TERMIN I MIEJSCE  

1. Bieg odbędzie się w dniu 25 września 2021 r. - sobota, na terenie Fortu II w Piątnicy.  

2. Termin działania Biura Zawodów: 25 września- sobota, w godz. 10:00-12:00. 

3. Otwarcie biegu nastąpi o godzinie 12:30.  

4. Start Biegu „Mini” na dystansie 250 metrów dla dzieci z rodzicem (rocznik do 2014)  
przewidziany jest na godzinę 12:30.  

5. Start Biegu „Orlik” na dystansie 500 metrów dla dzieci (rocznik 2011-2013) przewidziany 
jest na godzinę 12:50.  

6. Start Biegu „Młodzik” na dystansie 500 metrów dla dzieci (rocznik 2009-2010) 
przewidziany jest na godzinę 13:10.  

7. Start Biegu „Junior” na dystansie 1500 metrów dla chłopców i 800 metrów dla dziewcząt 
(rocznik 2006-2008)  przewidziany jest na godzinę 13:30.  

8. Start Biegu „Open” i „Mundurowi” dla kobiet i mężczyzn (rocznik od 2005 i starsi) na 
dystansie 3.000 metrów przewidziany jest na godzinę 13:50.  

9. W przypadku dużej liczby uczestników, każdy z biegów wymienionych w punkcie od 4-6 
mogą zostać podzielone na dwie grupy – podział według płci zawodników.  

10. W trakcie zawodów, jak również po ich zakończeniu zaplanowane są liczne bezpłatne 
atrakcje.  

 
 
 
 
 
 



 

IV. UCZESTNICTWO  
 

1. Uczestnictwo w biegu jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE, bez względu na dystans na który 
zapisał się uczestnik.  

2. Każda osoba na linii mety otrzyma pamiątkowy medal, a dla najlepszej trójki                                          
z poszczególnych kategorii przewidziane są puchary.  

3. Bieg w całości odbywa się na terenie Fortów w Piątnicy, na trasie wyznaczonej przez 
organizatorów.  

4. Zawodników obowiązuje limit czasowy:  

 Bieg „Mini” na dystansie 250 metrów – 10 minut (godzina 12.30 do godziny 
12:40)  

 Bieg „Orlik” na dystansie 500 metrów – 10 minut (godzina 12:50 do godziny 
13:00)  

 Bieg „Młodzik” na dystansie 500 metrów – 10 minut (godzina 13:10 do godziny 
13:20).  

 Bieg „Junior” na dystansie chłopcy - 1500 metrów, dziewczęta – 800 metrów – 15 
minut (godzina 13:30 do godziny 13:45).  

 Bieg „Open” kobiet i mężczyzn na dystansie 3.000 metrów- 40 minut (godzina 
13:50 do godziny 14:30).  

 

5. Limit miejsc dla biegaczy wynosi 300 osób (łącznie Bieg „Mini”, Bieg „Orlik”, Bieg 
„Junior”, Bieg „Młodzik”,   Bieg „Open” i Bieg „Mundurowi”).  

6. W biegu „Mini” mogą wziąć udział dzieci (roczniki do 2014)) z rodzicem, w biegu „Orlik” 
mogą wystąpić zawodnicy roczników 2011-2013, w biegu „Młodzik” mogą wystąpić 
zawodnicy roczników 2009-2010, Bieg „Junior” mogą wystąpić zawodnicy roczników 
2006-2008, Bieg „Open”- rejestracja otwarta dla wszystkich, roczników od 2005, Bieg 
„Mundurowi” – rejestracja dla pracowników służb mundurowych roczników od 2005. 

7. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające: numery startowe 
oraz agrafki/przypinki do numerów startowych.  

8. Osoba odbierająca numer startowy musi posiadać legitymację szkolną/dowód osobisty 
lub innych dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość. W Biurze Zawodów 
uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia KARTY STARTOWEJ, która zawiera 
oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na przebycie dystansu, na który się zapisał. 
Karta Startowa stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu Biegu.  

9. Osoby nieletnie muszą dostarczyć KARTĘ ZGŁOSZENIA DO BIEGU OSOBY 
NIEPEŁNOLETNIEJ zawierającej oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica lub 
prawnego opiekuna dziecka do startu w biegu wraz z poświadczeniem, iż nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Druk Karty Zgłoszenia stanowi 
załącznik Nr 2 do Regulaminu Biegu.  

10. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do 
przedniej części koszulki sportowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub  
w całości, jak również jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.  

 
 
 



 

 
 
 
V. ZGŁOSZENIA  
 

1. Zapisy na bieg przyjmowane są elektronicznie: lub podczas biegu w biurze Zawodów. 

2. O zapisie zawodnika decyduje kolejność zgłoszeń, osoby zarejestrowane mailową mogą 
odbierać pakiety startowe w Biurze Zawodów w godzinach 10:00- 12:00.  

3. Osoby które chcą zapisać się na miejscu, bez wcześniejszej rejestracji mailowej, proszone 
są o zgłaszanie się do Biura Zawodów w godzinach 10:00-12:00. Organizator nie 
gwarantuje dla takich osób miejsc jeśli wyczerpią się pakiety startowe.  

 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Zapisując się do udziału wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy 
Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, bezpłatnie swoich danych 
osobowych w postaci fotografii i nagrania wideo, a także wykorzystywania powyższych 
danych w publikacjach drukowanych, Internecie oraz przekazywanie ich mediom, 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw  
z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).  

 
Pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                       
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 r. poz.1191 z późn. zm.) zezwolenia nie 
wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.  
 

2. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 
organizatorowi. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli 
którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za 
nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości 
bądź częściowo) zachowują ważność.  

 



 

Załącznik Nr 1  

KARTA STARTOWA OSOBY PEŁNOLETNIEJ DO BIEGU O PUCHAR WÓJTA GMINY PIĄTNICA – ,, 
BIEG PAMIĘCI WRZEŚNIA’’ 25 WRZEŚNIA 2021 R.  

 
OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany 
…………………………………………………………………………………………….…………………........................……………  

(imię i nazwisko), 
Zamieszkały (adres)………………………………………………………………………………………………………………………,  
 
data urodzenia………………………………………………………………………………………………………………………….…,  
 
 
akceptuje Regulamin Biegu o Puchar Wójta Gminy Piątnica, który odbędzie się 25 września 2021 roku na terenie Fortów w Piątnicy. 
Oświadczam, iż nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w biegu.  
Zapisując się do udziału wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18 -421 Piątnica 
Poduchowna, bezpłatnie swoich danych osobowych w postaci fotografii i nagrania wideo, a także wykorzystywania powyższych danych w 
publikacjach drukowanych, Internecie oraz przekazywanie ich mediom, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).  
Pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. 2018 r. poz.1191 z późn. zm.) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości 
takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.  

 
 
 

……………………………………………………………………………  
(podpis osoby startującej w biegu) 

 



 

Załącznik Nr 2  

KARTA ZGŁOSZENIA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ DO BIEGU O PUCHAR WÓJTA GMINY PIĄTNICA – 
,, BIEG PAMIĘCI WRZEŚNIA’’ 25 WRZEŚNIA 2021 R.  

 
OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna:  
 
Imię i nazwisko dziecka:  
 
………………………………………………………….……..……………………………………………………………..  
Data urodzenia dziecka:  
 
………………………………………………………….……..…………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania dziecka:  
 
………………………………………………………….……..…………………………………………………………….. 
Szkoła  
 
………………………………………………………….……..…………………………………………………………….. 
 
W Biegu o Puchar Wójta Gminy Piątnica, który odbędzie się 25 września 2021 roku, na terenie Fortów w Piątnicy, oraz oświadczam, iż 
akceptuje Regulamin Biegu, oraz moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w biegu.  
Zapisując się do udziału wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica 
Poduchowna, bezpłatnie danych osobowych w postaci fotografii i nagrania wideo, a także wykorzystywania powyższych danych w 
publikacjach drukowanych, Internecie oraz przekazywanie ich mediom, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).  
Pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. 2018 r. poz.1191 z późn. zm.) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół ca łości 
takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.  

 
 
 

 
……………………………………………………………………………  

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 


