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REGULAMIN 
I  Bieg Mikołajkowy                                                                                                                                             

Urodziny Calypso fitness Galeria Jurajska 

1. Organizator: 

- ARS ATHLETICA Aneta Świtaj, NIP: 847 148 13 45, al. NMP 63/4, 42-217 Częstochowa 

- Wydawnictwo Precjoza 

2. Termin: 08.12.2019r. 

3. Miejsce: Galeria Jurajska aleja Wojska Polskiego 207, 42-200 Częstochowa 

- Biuro zawodów:  Galeria Jurajska aleja Wojska Polskiego 207, 42-200 Częstochowa 

4. Cele: 

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz czynnego spędzania czasu. 

- Promocja Miasta Częstochowy, jako miejsca z ciekawymi imprezami sportowymi. 

- Promocja Galerii Jurajskiej i klubu Calypso fitness, jako miejsc spędzania aktywnie wolnego 
czasu dla całych rodzin. 

- Cel charytatywny, zbiórka datków do puszek przez wolontariuszy reprezentujących 
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, na poczet budowy nowego 
Hospicjum. 

- Integracja środowiska biegaczy i sympatyków lekkiej atletyki w Częstochowie. 

5. Trasa oraz limity: 

- Dystans: około 6km, nawierzchnia: asfalt, chodnik, szutr, trawa .  

Start/Meta na tyłach Galerii Jurajskiej, od strony bulwarów jurajskich. Trasa prowadzić 
będzie drogami wewnętrznymi przy Galerii Jurajskiej oraz wzdłuż rzeki Warta.  

- Ze wzglądu na ukształtowanie trasy limit uczestników wynosi 300 osób. Organizator 
zastrzega prawo do dodatkowych miejsc powyżej limitu, jeśli nastąpi taka potrzeba. 

- Limit czasu w biegu wynosi 90 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu, 

zobowiązani są do zejścia z trasy.      

- Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów. Biegacze będą klasyfikowani wg czasu netto, od 

przekroczenia linii startu do linii mety. 

6. Uczestnictwo: 

- Prawo startu w biegu ma każdy, kto ukończył 16 rok życia w dniu biegu. 

- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w 
biegu (poprzez podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego). 
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- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza złożeniem 
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095. 

- Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą być zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 
08.12.2019r. 

- Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń 
organizatorów, policji i służb porządkowych. 

- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

- Wyniki końcowe dostępne będą na stronie organizatora, FB wydarzenia oraz na 
www.maratonypolskie.pl 

- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej 

części koszulek startowych oraz chip do pomiaru czasu. Zasłanianie numeru startowego w części 

lub w całości jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru 

startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani. 

7. Zgłoszenia: 

-  Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego 
na stronie: https://sportmaniacs.com/pl, https://www.maratonypolskie.pl do dnia 06.12.2019r.  lub w 
dniu 08.12.2019r. w biurze zawodów jeśli będą jeszcze wolne miejsca. W dniu 07.12.2019 
organizator nie przyjmuje zgłoszeń. 

- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty 
startowej. 

-Opłata startowa obowiązuje wszystkich zawodników startujących w biegu.  

- Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony 
na liście startowej. 

- Od zgłaszających się do dnia 06.12.2019r pobiera się opłatę startową w wysokości 30 zł. 
Opłata startowa dla uczestników w wieku 60 lat i starszych wynosi 15zł. 

- W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: medal, posiłek regeneracyjny, numer 
startowy. 

8. Opłaty: 

- Pakiet bez koszulki 30 zł 

- Pakiet z koszulką okolicznościową 50 zł   

- Wpłatę należy kierować na konto organizatora: 

ING BANK ŚLĄSKI: 54 1050 1142 1000 0092 3598 3633 

Tytuł wpłaty: Bieg Mikołajkowy - nazwisko i imię uczestnika . 

- W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników 
biegu, za których dokonywana jest opłata startowa. 

https://sportmaniacs.com/pl
https://www.maratonypolskie.pl/
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- Po 06.12.2019 wpłaty będą przyjmowane w dniu zawodów, czyli 08.12.2019r.                             
w wysokości 50zł, jeśli limit miejsc nie zostanie osiągnięty. 

- Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 5 
dni od dnia wpłaty.  

- Chęć otrzymania faktury za opłatę startową należy zgłosić organizatorowi. 

9. Program zawodów: 

09.00 – 11.30 Praca biura zawodów. 

11.35 Wspólna rozgrzewka przed biegiem. 

11.55 Uroczyste przywitanie zawodników, ustawienie na linii startu/mety. 

12.00 Start biegu. 

13.30 Zamknięcie trasy biegu. 

13.00 – 15.00 Atrakcje sportowo – rekreacyjne dla dzieci dorosłych w strefie Calypso w GJ. 

14.15 Wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. 

14.30 Wręczenie nagród zwycięzcom w pozostałych klasyfikacjach. 

10. Klasyfikacje: 

- Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Miejsca 1-3 

- Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (decyduje rok urodzenia). Miejsca 1-3: 

K16 16-19 lat  

M16 16-19 lat  

K20 20-29 lat  

M20 20-29 lat  

K30 30-39 lat  

M30 30-39 lat  

K40 40-49 lat  

M40 40-49 lat  

K50 50-59 lat 

M50 50-59 lat  

K60 60 lat i więcej 

M60 60-69 lat  

M70 70 lat i więcej  
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- Klasyfikacja Calypso (obejmująca klubowiczów posiadających karty członkowskie 
Calypso lub honorowane przez Calypso fitness: Be Active, Ok System, Multisport,         
oraz pracowników, posiadających aktualne zatrudnienie w klubach Calypso).                                                                           
Miejsca 1-6 w kategorii kobiet oraz mężczyzn. 

 

11. Nagrody: 

Lista nagród biegu Mikołajkowego: 

- Miejsca od 1 do 3 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne lub rzeczowe 
oraz puchary. W przypadku nagród pieniężnych, wysokość będzie podana do 30 listopada na 
stronie Fb wydarzenia. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek 
dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dekoracji zawodnik ma obowiązek 
złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego 
oświadczenia. 

- W poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca od 1 do 3 zostaną 
rozdane nagrody rzeczowe oraz puchary. 

- Zawodnicy nagradzani w kategorii generalnej nie będą nagradzani w kategoriach 
wiekowych. 

- W klasyfikacji Calypso nagradzane będą miejsca 1-6 wśród kobiet oraz mężczyzn w postaci 
nagród rzeczowych oraz pucharów.  

12. Ochrona danych osobowych: 

1) Dane osobowe uczestników imprezy Biegu Mikołajkowego, przetwarzane będą zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 4 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 (zwanym dalej RODO), w celu: 

a) przeprowadzenia i promocji imprezy: Biegu Mikołajkowego, w tym 

-rejestracji uczestnika, 

-ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia, 

- wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie 

ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez 

komentatora w trakcie biegu, spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych 

mediach, 

- prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, 

płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub 

innego podmiotu wybranego przez Organizatora, 
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- prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość rok 

urodzenia w Biurze Zawodów, 

 -weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, 

- prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, 

klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego 

podmiotu wybranego przez, a także na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu, 

- wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika, 

- przyznania i wydania nagród, 

- informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora, 

b) marketingowym i promocyjnym Administratora Danych Osobowych tj. ARS ATHLETICA 

2) Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników uczestników 

imprezy, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w 

celu umożliwienia odebrania pakietu startowego w imieniu uczestnika imprezy. 

3) Administratorem danych osobowych osób jest ARS ATHLETICA. 

4) Przetwarzającym dane osobowe jest Organizator . 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, jest zgoda osoby, której dane dotyczą 

(art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – 

RODO). Każdy z uczestników, poprzez wzięcie udziału w Imprezie udziela oddzielnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i promocji imprezy Częstochowskiego 

Biegu Niepodległości (1a) oraz promocji Administratora Danych Osobowych tj. Fundacji Jest 

Lepiej. 

6) W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez 

uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać 

wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w 

następujący sposób: 

a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby 

Administratora Danych Osobowych lub przez pocztę elektroniczną, 

b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów. 
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7) Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, 

którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy 

organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia. 

Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom na mecie biegu, osobom 5 

zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora 

danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom 

mediów drukowanych, elektronicznych i innych. 

8) Dane osobowe uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

9) Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników będą przechowywane 

przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków 

związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur 

Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów 

dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania 

zgody. 

10) Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują 

następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych: 

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych), 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO); 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

11) Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

wzięcia udziału w Biegu Mikołajkowym. 

13. Postanowienia końcowe:  

- Bieg Mikołajkowy Calypso, dba o ideę zdrowego sportu i uczciwości, dlatego podczas biegu, 
mogą być przeprowadzane badania antydopingowe. 

- Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. 

- Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące. 
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- Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

- Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę 
zostaną zdyskwalifikowani. 

- Pomiar trasy odbywać się będzie za pomocą chipów, każdy zawodnik po biegu zobowiązany 
jest do zwrotu chipa w okolicach linii mety. 

- Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów. 

- Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do 

przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 

- Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań 

poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, 

wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu 

- Rejestracja i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury 
osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją 
organizatora. 

- Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych. 

- Organizator zapewnia szatnie dla uczestników oraz toalety w Calypso fitness w Galerii 
Jurajskiej. 

- Organizator zapewnia parkingi dla zmotoryzowanych na terenie Galerii Jurajskiej. 

- Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na 
własną odpowiedzialność. 

- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu. 

- Po biegu istnieje możliwość skorzystania z natrysków i szatni w klubie Calypso w Galerii 
Jurajskiej. 

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

- W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator. 

14. Organizatorzy, kontakt: 

Aneta Świtaj 604 747 040 

Rafał Gniła 501 727 028 

e-mail: biegmikolajkowy@wp.pl 
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