
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

VIII „Kogucia Dycha” Kurzętnik – 07.11.2020r. 

I .ORGANIZATORZY  
 Stowarzyszenie Kurzętnik Biega 

 Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku      

 Klub Sportowy Zamek Kurzętnik  

 Gmina Kurzętnik   

 Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie LZS 

  II. CEL     
 Promocja Stowarzyszenia Kurzętnik Biega oraz Zrzeszenia LZS 

 Promocja Gminy Kurzętnik  

 Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu  

 Zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu 

 Godne uczczenie 102 - rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 

   III. TERMIN I MIEJSCE   

1. Bieg odbędzie się dnia 07 listopada 2020 Rynek w Kurzętniku ul. Rynek  

2. Start do biegu Głównego VIII Kogucia Dycha 11;00 

3. Dystans dla biegaczy wynosi; 

 

a) 10 km trasa nie posiada atestu PZLA  trasa wybieg na strefę w stronę Nielbarka nawrót około 5km i z powrotem, Meta Gminne 

Centrum Kultury w Kurzętniku 

b) 10km wózki  

c) Marsz NW 5km 

d)  biegi młodzieżowe  

- rocznik (2005-2006-2007)   800m 

- rocznik ( 2008-2009-2010)  600m  

- rocznik ( 2011 i młodsi )      300m  

Start do biegu na 10km, o godzinie 11:00  

4. Start biegów młodzieżowych o 10.30  

5. Limit Uczestników do wszystkich biegów 250 osób  

6. Limit czasu- nie wprowadzamy limitu czasu 

  IV. PATRONAT     

  Wójt Gminy Kurzętnik 

V. SPONSORZY 
Szlifmar. Nowiński m., Nowe Miasto Lubawskie 

Luttgens Polska  

Ośrodek Narciarski Kurza Góra 

Waldi- Sklep z obuwiem 

Studio Paznokci ,, Pasja,, Jagoda Sawicka 

APRS – 

Sebi- Glass 



Eska- reklamy  

 

 VI. PATRONAT MEDIALNY   

     Gazeta Nowomiejska    

      TVP Elektronik 

   VII. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA   
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu i opłacenie pakietu startowego przelewem 

elektronicznym, oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie i podpisanie 

deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Łączna liczba uczestników w biegu na 10km, oraz biegów towarzyszących wynosi 200 

a. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do 3 listopada 2020  ( po tym terminie zgłoszenie jest możliwe w biurze 

zawodów Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku ul. Kościuszki 17 do godziny 10;30 pod warunkiem wolnych 

miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zapisów w momencie przekroczenia powyższych liczb 

Uczestników biegów. 

3. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy 

4. Prawo uczestnictwa VIII Kogucia Dycha, mają osoby które ukończyły 16 rok życia – rocznik 2004 i powyżej 

5. Prawo uczestnictwa w Biegach dziecięcych zgodnie z zapisem 

6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia ,, zgody na udział w Biegu podpisanej przez rodzica lub opiekuna 

prawnego podczas odbioru pakietu startowego. W biegach młodzieżowych podpisanie listy uczestnictwa przez rodzica lub 

opiekuna podczas rejestracji. 

7. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że jego stan 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 obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi za to odpowiedzialności 

VII. Opłaty 
1.Opłata startowa za udział w biegu 10km, Marszu NW ; wynosi 30zł   

2. Udział w biegach młodzieżowych wynosi -10zł  

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi 

5. Opłat można dokonywać ; 

 podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej na konto wskazane w regulaminie 

  Do 3 listopada do godziny 23:59 po tym terminie nie będzie możliwa 

 w biurze zawodów  - gotówką podczas rejestracji  

 odbiór pakietu startowego za okazaniem dokumentu tożsamości oraz podpisania formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów. 

Biuro zawodów znajdować się będzie w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku ul. Kościuszki 17. Biuro będzie czynne w dniu zawodów 

od godziny 8:30 do 10:40,  

 

Dane do przelewu 

STOWARZYSZENIE KURZĘTNIK BIEGA 

Ul. Kościuszki 17  

13-306 Kurzętnik  

         NR KONTA: 89 2030 0045 1110 0000 0410 6550 

IX. Klasyfikacja  

                       Podczas biegów i  nie będzie prowadzony pomiar czasu, UCZESTNICY biegną z przydzielonym numerem startowym oraz z 

karteczką uczestnictwa, którą należy oddać na mecie w celu weryfikacji 

 W biegach na 10km, będzie prowadzona klasyfikacja Open 3 pierwsze miejsca Mężczyźni i Kobiety w każdym dystansie osobno. 

 Również w biegu Open na 10km zostanie przeprowadzona klasyfikacja kategorii wiekowych; 

 Kategorie wiekowe: 

 Kat. Kobiety     K1- 16- 39 lat ; K2- 40 i powyżej  



 Kat. Mężczyźni M1-16-39 lat; M2- 40-i powyżej  

 Kategoria najstarsza; najstarszy uczestnik biegu na 10km 

 W marszu NW zostanie przeprowadzona tylko, kategoria Open Kobiety i Mężczyźni  

 Biegach młodzieżowych trzy pierwsze miejsca statuetki, i nagrody rzeczowe ( DZIEWCZYNKI, CHŁOPCY)                              

X. NAGRODY  

 Dla każdego zawodnika, który ukończy bieg na 10km, Marszu NW; biegach młodzieżowych pamiątkowy medal na mecie 

 Zwycięzcy w kategorii „OPEN” biegu na 10km (biegacze)   I-III m kobiet i mężczyzn otrzymają puchary, nagrody finansowe lub 

rzeczowe ( rodzaj i wysokość nagród zostanie podane na dwa tygodnie przed biegiem) 

 Kat. Wiekowe za miejsca I-III puchary 

 Marsz NW za miejsca I-III nagrody i statuetki 

 Kat. Najstarsza/ najstarszy zawodnik- puchar 

 Zawodnicy nagrodzeni w kat. open i kat. generalnej , nie są brani pod uwagę przy klasyfikacji i nagrodach w kat. wiekowych. 

 Organizator zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowych kategorii  

XI. 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 

6. 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). 

XII. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne 

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzję są ostateczne i 

nieodwołalne 

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów. 

4. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu. 

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

6. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej 

7. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. VIII Kogucia Dycha . 

Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W 

celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w 

formularzu zgłoszeniowym. 

8.  We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu. 

COVID -19 

- Zawody odbywać się będą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności/dezynfekcji rąk . 

- Każdy uczestnik przed zawodami będzie proszony o podpisanie stosownego kwestionariusza związanego z 

COVID - 19. (dostępny na w biurze zawodów) 

- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i GIS obowiązującymi w danym dniu. 



- Jednocześnie informujemy, regulamin może ulec zmianie/korektom w zależności od postanowień Prezesa Rady 

Ministrów, Ministerstwa Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

Kontakt: dyrektor biegu Dorota Pawłowska tel. 694326995, dmkf@interia.pl 
                                             Kamila Pawłowska  tel.   


