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      ,, VI Wojewódzki Bieg  - Kurzętnik Nocą’’  

I. ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie Kurzętnik Biega.  
• Klub Sportowy Zamek Kurzętnik 

• Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku.  

• Warmińsko- Mazurskie Zrzeszenia LZS  w Olsztynie 

II. PATRONAT  

• Wójt Gminy Kurzętnik 

III.  CELE 

• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu  

• Zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

1.Bieg odbędzie się w dniu 10.12.2021  godzina 18.00 stadion w Kurzętniku 

2.Dystans dla biegaczy wynosi  

   a) ok 5km  

   b) marsz NW ok  5km 

   c) biegi dziecięce-  przedszkolaki – 100m  

                                     Klasy I-III – 400m 

                                     Klasy IV-VI- 600m 

                                     Klasy VII-VIII- 800m 

LIMIT STRTUJĄCYCH we wszystkich biegach łącznie 100 OSÓB  

3.Start i meta zlokalizowane będą na stadionie w Kurzętniku. 

4. Start do biegu: 

a) bieg ok 5km 18.30 

b) Marsz NW ok. 5km 18.30 

c) biegi dziecięcy 18.00 

5.Trasa biegu i marszu przebiegać będzie na ścieżce pieszo rowerowej w stronę Lipowca ok 2,5km i nawrót  

Biegi dziecięce w okolicy stadionu 



VI.ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO 

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu   

www.elektronicznezapisy.pl  

meilowo - dmkf@interia.pl – dotyczy zgłoszeń szkolnych  

telefonicznie-  694326995 

opłacenie startowego przelewem elektronicznym lub w biurze zawodów oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa 
w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest 
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Dane do przelewu 

STOWARZYSZENIE KURZĘTNIK BIEGA 

Ul. Kościuszki 17  

13-306 Kurzętnik 

NR KONTA: 

89 2030 0045 1110 0000 0410 6550 

Opłata za start bieg i marsz 10zł  

Biegi dziecięce za darmo  

Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 8 grudnia 2021 (po tym terminie zgłoszenie jest możliwe w 
biurze zawodów). 

Biuro zawodów będzie mieścić się w pomieszczeniach na stadionie w Kurzętniku. Biuro  będzie czynne w dniu 
zawodów w godzinach od 16:30  

Prawo uczestnictwa: w biegu na 5 km osoby od rocznika 2005 ( istnieje możliwość biegu młodszych roczników 
za zgodą rodziców/ opiekunów) 

W biegu dziecięcym zgodnie z przynależnością do klas szkolnych. 

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica 
lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów. 

Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w 
zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem 
Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

Podczas biegu rozegrana zostanie klasyfikacja tylko wiekowa bez kategorii Open  

Kobiety-   16lat- 29lat 

                  30lat- 45lat 

                  46lat i powyżej 

Mężczyźni 16lat- 29lat 

                   30lat- 45lat 

                   46lat i powyżej 

Trzy pierwsze osoby na mecie z danej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni I miejsce puchar 

   II miejsce i III miejsce - statuetka 

http://www.elektronicznezapisy.pl
mailto:dmkf@interia.pl


W biegach dziecięcych I miejsce statuetka II I III medal  

Uczestnicy NW trzy pierwsze osoby na mecie bez podziału na płeć statuetki.  

Jednak podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu. Każdy zawodnik biegnie z karteczką imienną, którą 
należy oddać na mecie sędziemu. 

Również każdy uczestnik biegu i marszu, biegu dziecięcego na mecie dostanie medal pamiątkowy. 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

a) kontakt do organizatora: Dorota Pawłowska 694326995  dmkf@interia.pl 

b) organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną, słodki poczęstunek, herbatę po biegu. 

c) Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie. 

d) zawody zostaną rozegrane zgodnie z panującymi zasadami epidemiologicznymi w kraju  

zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa  

IX. Polityka prywatności 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 
2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest „Stowarzyszenie 
Kurzętnik Biega 13-306 Kurzętnik ul. Kościuszki 17 , NIP:8771477690 (zwany dalej „Administratorem”). 

2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek 
uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 

3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do 
ich udostępnienia przez, Stowarzyszenie Kurzętnik Biega 13-306 Kurzętnik ul. Kościuszki 17 , NIP:8771477690  w celu 
zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, 
internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych 
wydawanych przez Stowarzyszenie Kurzętnik Biega 13-306 Kurzętnik ul. Kościuszki 17 , NIP:8771477690. Ponadto, 
warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i 
analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. 

4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. 
wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i 
przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu. 

5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych 
osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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