REGULAMIN
BIEG PRZEZ PRZESZKODY
BAŻANTARNIA JUMP & RUN
ELBLĄG, 11.09.2022 r.
I. ORGANIZATORZY
1. Urząd Miejski w Elblągu.
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.
3. Klub Sportowy „Trójeczka” Elbląg

II. CEL
1. Upowszechnienie biegania jako formy rekreacji ruchowej.
2. Promocja Elbląga, jako miasta przyjaznego ludziom aktywnym.
3. Propagowanie wśród mieszkańców Elbląga i okolic aktywności fizycznej, zdrowego trybu
życia oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu w Lesie Miejskim Bażantarnia z
wykorzystaniem pneumatycznych przeszkód i urządzeń.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. 11.09.2022 r (niedziela).
2. Start i meta: Elbląg, Las Miejski Bażantarnia ul. Sybiraków (polana z wiatami).
3. Biuro zawodów będzie mieściło się w Centrum Handlowe Ogrody ul. Płk. Stanisława Dąbka
152 w dniu 10.09.2022 r. w godz. 11:00 – 17:00 oraz na polanie z wiatami w Lesie Miejskim
Bażantarnia ul. Sybiraków w dniu 11.09.2022 r. w godz. 8:30 – 13:00.

IV. PROGRAM IMPREZY
Sobota, 10.09.2022 r.
11.00 – 17.00 wydawanie pakietów startowych oraz kart startowych - biuro zawodów
Centrum Handlowe Ogrody, ul. Płk. Stanisława Dąbka 152, 82-300 Elbląg.
Niedziela, 11.09.2022 r.
1. Bieg Junior (dzieci 6-16 lat)
8:30 - 9:45
Wydawanie pakietów oraz kart startowych
9:50
Wspólna rozgrzewka
10:00
Start Biegu Junior (starty co 1-2 minuty w grupach 10-20 osobowych)
2. Bieg Family (dorosły + dziecko)
8:30 - 11:15 Wydawanie pakietów oraz kart startowych
11:20
Wspólna rozgrzewka
11:30
Start Biegu Family (starty co 1-2 minuty w grupach 10-20 osobowych)

3. Bieg Classic (16 lat i więcej)
8:30 - 13:00 Wydawanie pakietów oraz kart startowych
12:50
Wspólna rozgrzewka
13:00
Start Biegu Classic (starty co 1-2 minut w grupach 10-20 osobowych)
15:00
Zakończenie biegu – uroczysta dekoracja najlepszych zawodników

V. DYSTANS I TRASA
1. Bieg Junior (1,5 km – 6 dmuchanych przeszkód).
2. Bieg Family (1,5 km – 6 dmuchanych przeszkód).
3. Bieg Classic (2,5 km – 9 dmuchanych przeszkód).
4. Trasa wszystkich biegów będzie wytyczona leśnymi ścieżkami Bażantarni. Profil trasy –
lekko pofałdowany.

VI. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów czynne będzie 10 września 2022 r. (sobota) w godz. 11:00-17:00 Centrum
Handlowe Ogrody oraz w dniu imprezy, 11 września 2022 r. (niedziela) w godz. 8:30-13:00 na
polanie z wiatami w Lesie Miejskim Bażantarnia ul. Sybiraków. Uczestnicy zobowiązani są do
posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji i odbioru pakietu
startowego.

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
Na linii startu-mety wyznaczony będzie punkt nawadniania.

VIII. TOALETY PRZENOŚNE
Toalety przenośne ustawione będą na parkingu przy polanie z wiatami.

IX. POMIAR CZASU I WYNIKI
Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową tylko w
kategorii Classic. Kategorie Junior oraz Family startują bez pomiaru czasu. Oficjalne wyniki
zostaną opublikowane na stronie elektronicznezapisy.pl oraz na stronie internetowej MOSiR
Elbląg.

X. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Bieg Junior:
- kategoria wiekowa 6-10 lat – nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja
- kategoria wiekowa 11-16 lat – nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja.
2. Bieg Family:
- kategoria wiekowa dziecka 4-15 lat – nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja.
3. Bieg Classic:
- kategoria open (od 16 lat) - klasyfikacja generalna kobiet (miejsca I-III)
- kategoria open (od 16 lat) - klasyfikacja generalna mężczyzn (miejsca I-III)

XI. LIMITY
1. W Biegu przez przeszkody JUMP&RUN ustala się następujące limity zawodników
zapisanych i opłaconych:
- Bieg Junior – 300 osób
- Bieg Family – 200 par
- Bieg Classic - 400 osób
2. O kolejności zgłoszeń decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe
Organizatora.

XII. NAGRODY
1. W kategorii Classic trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników otrzymują
pamiątkowe statuetki.
2. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg w kategorii: Classic, Junior lub Family otrzyma
pamiątkowy medal.

XIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w wydarzeniu sportowym Bieg przez przeszkody JUMP&RUN jest całkowicie
dobrowolny.
2. W Biegu Classic mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie, które
najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 16 lat i przedstawią swój dokument tożsamości ze
zdjęciem oraz podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenie o starcie z własnej,
nieprzymuszonej woli.
3. W Biegu Junior mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone
6 lat i nieukończone 16 lat i przedstawią swój dokument tożsamości ze zdjęciem oraz
podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oświadczenie o starcie z własnej,
nieprzymuszonej woli.
4. W Biegu Family (dorosły opiekun + dziecko) prawo startu mają małoletni, którzy w dniu
rozpoczęcia biegu mają ukończone co najmniej 4 lata i nieukończone 15 lat.
5. W Biegach Junior oraz Family niepełnoletni zawodnicy winni obligatoryjnie przedstawić
pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w zawodach.
6. Ze względu na charakter Biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć,
zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Odpowiedzialność za
powstałe urazy ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną
odpowiedzialność.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego
ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie.
8. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach
kolcach lub butach z kolcami.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który
znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w
stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu
jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników,
przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. W takim przypadku
Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.

10. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych Uczestników.
11. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie
szkody z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom oraz osobom trzecim.
12. W imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2,
przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu
oddechowego.

13. Udział w Biegu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego
Regulaminu i jego akceptacją oraz wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich
oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa.

XIV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Biegu Classic, Biegu Junior oraz Biegu Family będą przyjmowane jedynie za
pośrednictwem strony internetowej www.elektronicznezapisy.pl
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już
konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.elektronicznezapisy.pl
3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik
będzie umieszczony na liście startowej.
4. Do udziału w Biegu Family zgłosić się może wyłącznie drużyna składająca się z dwóch osób,
przy czym w skład każdej drużyny musi wchodzić jedna osoba dorosła i jeden małoletni (min.
4 lata i nieukończone 15 lat). Zgłoszenia drużyny i opłaty dokonuje osoba pełnoletnia.
5. Po wniesieniu opłaty startowej zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
6. O terminie pełnego zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe
Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
7. Zgłoszenia do Biegu Classic, Biegu Junior oraz Biegu Family w formie elektronicznej
przyjmowane będą do dnia 07.09.2022 r. do godz. 23:59 lub do ewentualnego osiągnięcia
limitu zapisanych i opłaconych zawodników. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej
nie będzie możliwe. W przypadku nie osiągnięcia limitów możliwe będzie zapisanie się na
Bieg w biurze zawodów w dniu imprezy.

XV. WPISOWE
1. W Biegu Junior obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 PLN (od uczestnika)
2. W Biegu Family obowiązuje opłata startowa w wysokości 40 PLN (od pary).
3. W Biegu Classic obowiązuje opłata startowa w wysokości 30 PLN (od uczestnika).
4. Wpisowe płatne jest do dnia 07.09.2022 r. do godz. 23:59.
5. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto wykonawcy.
6. Płatności należy dokonać online przez system Tpay.
7. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
8. W przypadku wpływu opłaty startowej na wskazane w regulaminie konto po 07.09.2022
roku nie gwarantuje się zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
9. Wykonawca wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie uczestnika zgodnie z

obowiązującymi przepisami. O fakturę można poprosić wysyłając dane do faktury oraz dane
do jej wysyłki na adres imprezy@mosir.elblag.eu.
10. Dokonując zgłoszenia na zawody uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i
przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę MOSiR zgodnie art. 106n Ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
11. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Bieg przez
przeszkody Bażantarnia JUMP&RUN.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Biegu przez przeszkody Bażantarnia JUMP&RUN będą
przetwarzane w
celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i
rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Biegu przez przeszkody Bażantarnia JUMP&RUN przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE,
L.119/1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), zwanej
dalej Ustawą.
3. Administratorem danych osobowych, prowadzącym operacje przetwarzania danych
osobowych, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Kontakt do Inspektora danych
osobowych: e-mail: iod@mosir.elblag.eu.
4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału w związku z
udziałem w Biegu przez przeszkody Bażantarnia JUMP&RUN obejmuje także publikację
imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy
sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
5. Uczestnik ma prawo:
a) żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu przez
przeszkody Bażantarnia JUMP&RUN.
7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez administratora danych
osobowych i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w
każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z RODO oraz Ustawą. Administrator danych
osobowych nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
8. Dane osobowe uczestników Biegu przez przeszkody Bażantarnia JUMP&RUN nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9. Dane osobowe uczestników Biegu przez przeszkody Bażantarnia JUMP&RUN będą
przechowywane przez okres 5 lat.

XVII. UWAGI KOŃCOWE
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Biegu przez przeszkody o charakterze
sportowym organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.
Przestrzeganie niniejszego Regulaminu jest obowiązkowe.
2. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 11.09.2022 r.
3. Odbiór pakietów i kart startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów (polana z wiatami)
w dniu 11.09.2022 r. w godz. 08:30 – 13:00. Po tym terminie odbiór pakietów startowych
nie będzie możliwy.

4. W Biegu przez przeszkody JUMP&RUN w ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma:
numer startowy, baton energetyczny, wodę/napój izotoniczny, chip do pomiaru czasu (tylko
w kat. Classic), profesjonalne zabezpieczenie medyczne, profesjonalny pomiar czasu (tylko w
kat. Classic), medal za ukończenie zawodów, ubezpieczenie NNW.
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. Organizator ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii
wręczenia nagród.
8. Reklamacje przyjmowane będą piętnaście minut po ukończeniu biegu i rozpatrywane
niezwłocznie po ich złożeniu.
8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
12. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
13. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.
W szczególności zabrania się poruszania po trasie zawodów na urządzeniach mechanicznych
bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
14. Zabrania się przekazywania lub odsprzedaży numeru startowego osobie trzeciej bez
wiedzy Organizatora.
15. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad,
huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, Organizator zastrzega sobie możliwość
odwołania imprezy.
16. W przypadku wprowadzenia zakazu organizacji imprez sportowych w związku z
wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2, Bieg przez przeszkody Bażantarnia JUMP&RUN może
zostać odwołany, liczba startujących osób może zostać ograniczona, trasa biegu może zostać
zmieniona, a także zmianie może ulec godzina i data startu Biegu.
17. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego
dotyczących pandemii COVID-19 zarówno w biurze zawodów, jak i w trakcie całej imprezy.
18. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o
charakterze majątkowym.

21. W trosce o bezpieczeństwo uczestników imprezy Organizator zwraca się z prośbą o
bezwzględne stosowanie się do uwag Policji, Straży Miejskiej oraz innych służb
porządkowych.
22. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
23. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Organizatorzy

