
Regulamin  

Biegu Wśród Krasnych Pól -  VII edycja 

 

I. CELE BIEGU WŚRÓD KRASNYCH PÓL -  VII EDYCJA 

 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako jednej z form aktywności fizycznej. 

2. Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Krasnopol i okolic. 

3. Promocja walorów krajobrazowych  Gminy Krasnopol w Polsce i za granicą.  

 

II. ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem Biegu Wśród Krasnych Pól jest Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w 

Krasnopolu oraz Gmina Krasnopol.  

2. Dane teleadresowe Organizatora są podane na oficjalnej witrynie internetowej imprezy 

http://wsrodkrasnychpol.pl/  

3. Imprezę organizacyjnie wspiera grupa wolontariuszy. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 

 

1. Data: 7 sierpnia 2022 rok (NIEDZIELA). 

2. Godzina startu: 15:30.  

3. Miejsce startu/mety: Krasnopol, ul. Wojska Polskiego  przy Kościele pw. Przemienienia 

Pańskiego w Krasnopolu. 

4. Dystans: ok. 10 km – trasa będzie oznaczona znakami pionowymi, co 1 kilometr. 

5. Trasa biegu (drogi  asfaltowe,  szutrowe, leśne, gruntowe)  zostanie zaprezentowana na 

stronie http://wsrodkrasnychpol.pl/ (Zakładka Trasa). 

 

IV. LIMIT CZASU  

 

1. Zawodników obowiązuje limit czasu: 1h 30 min. 

2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu jednej godziny i 30 minut od startu, 

zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

 

V. LIMIT MIEJSC 

 

1. Limit miejsc – 150 zawodników. 

2. Organizator  może podjąć decyzję o zmniejszeniu lub zwiększeniu ustalonego limitu. 

 

VI. PROGRAM 

 

1. Bieg Wśród Krasnych Pól – VII edycja odbędzie się wg następującego programu:    

  

13:00 do 15:00  –  wydawanie pakietów startowych (Biuro Zawodów) 

15:30 –  start biegu  

ok. 16:10 –  przybycie pierwszego zawodnika 

17:00 –  zakończenie biegu  

17:30 –   dekoracja zwycięzców 

 

2. Ewentualne zmiany programu będą publikowane, na stronie biegu i profilu FB 
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VII. POMIAR CZASU 

 

1. Podczas rywalizacji będzie obowiązywał elektroniczny i manualny pomiar czasów brutto (od 

startu startera). Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów numer startowy z 

umieszczonym chipem, który będzie na numerze startowym. 

2. O zajętych miejscach decyduje kolejność przebiegnięcia mety.   

 

 

VIII. PUNKTY ODŻYWCZE 

 

1. Punkty odżywcze zaopatrzone w wodę zlokalizowane będą na ok.  4 km trasy, 6 km trasy, 9 

km trasy i na mecie.  

2. Punkt na mecie  zostanie zaopatrzony w artykuły spożywcze – lokalne potrawy. 

 

IX. UCZESTNICTWO 

 

1. W VII edycji " Biegu Wśród Krasnych Pól " prawo startu mają wyłącznie te osoby, które 

najpóźniej w dniu 7 sierpnia 2022 r. ukończą 16 lat. Osoby, które do dnia 7 sierpnia 2022 

roku nie ukończą 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody opiekunów 

prawnych na uczestnictwo w biegu. Zarejestrują się za pośrednictwem platformy 

https://elektronicznezapisy.pl/  do dnia 29 lipca 2022 r. godz. 23:59. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.  

3. W Biurze Zawodów uczestnicy imprezy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in. 

numer startowy z chipem, agrafki i w zależności od wsparcia sponsorów inne przedmioty.  

4. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez zawodnika w Biurze 

Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.  

5. Podczas weryfikacji wykazać brak przeciwwskazań zdrowotnych poprzez stosowne 

oświadczenie pisemne lub zaświadczenie lekarskie. 

6. Nieodebrane pakiety startowe w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów nie będą 

wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym. 

7. W przypadku rezygnacji z udziału w Zawodach, osoba zarejestrowana jest zobowiązana do 

poinformowania organizatora najpóźniej w przeddzień zawodów lub w dniu zawodów w 

ciągu pierwszej godziny pracy biura zawodów (telefonicznie, e-mail, osobiście). 

 

X. ZGŁOSZENIA 

 

1. Zgłoszenia do biegu dokonywane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie https://elektronicznezapisy.pl/  do dnia 29 lipca 2022 r. godz. 23:59. 

2. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 29 lipca 2022 r. godz. 23:59 lub w terminie 

wcześniejszym z uwagi na osiągnięcie limitu miejsc. 

3. Aktualny limit liczby uczestników to 150 osób. 

 

XI. KLASYFIKACJE 

1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

a) Mężczyzn (miejsca 1-3) 
b) Kobiet (miejsca 1-3) 

2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar – kolejność przekroczenia mety. Na trasie 

biegu znajdować się będą sędziowie, którzy odnotowują pojawienie się zawodnika w danym 

punkcie. Brak pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować 

dyskwalifikację. 

3. Organizator w miarę możliwości może wprowadzić dodatkowe klasyfikacje (np. wiekowe 

itp.) oraz rozszerzyć pulę nagród.  

https://elektronicznezapisy.pl/
https://elektronicznezapisy.pl/


XII.  NAGRODY I WYNIKI 

 

1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg 10 km otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 

2. Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych klasyfikacjach otrzymują pamiątkowe puchary. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub 

rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.  

4. Nagrody mogą być ufundowane przez  Sponsorów – Partnerów biegu.   

5. Dane uczestników (imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, czas brutto, kraj, 

płeć) zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej.  

 

XIII. OPŁATY 

Udział w VII edycji Biegu Wśród Krasnych Pól jest bezpłatny. Organizator rezygnuje z pobierania 

opłaty startowej. Z uwagi na charytatywny charakter Biegu mogą Państwo dobrowolnie przekazać 

1% podatku lub darowiznę na rzecz dziecka niepełnosprawnego zamieszkującego na terenie gminy 

Krasnopol. Wykaz KRS opublikowany na stronie Organizatora. http://kulturakrasnopol.pl/lista-

dzieci-z-gminy-krasnopol-objetych-wsparciem-organizatorow-biegu-wsrod-krasnych-pol/ 

 

XIV. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW: 

 

1. Zawodnik podczas biegu zobowiązany jest do: 

1) zamocowania numeru startowego z przodu w widocznym miejscu, 

2) poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie, 

3) przestrzegania przepisów ruchu drogowego, 

4) przestrzegania przepisów obowiązujących na terenach leśnych. 

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności i infrastruktury oraz 

innych działań niosących szkodę przyrodzie. 

3. Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją 

uczestnika. 

4. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia 

uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec 

Organizatora. 

5. Przystępując do Zawodów każdy uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na 

uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej, co potwierdza własnoręcznym 

podpisem na oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu. W przypadku osób 

niepełnoletnich oświadczenie wypełnia i podpisuje opiekun prawny. 

6. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg 

asfaltowych oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym 

Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora. 

7. W przypadku rezygnacji w trakcie biegu (na trasie Zawodów), niezbędne jest telefoniczne 

poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie 

startowym. 

 

 

XV. OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE 

 

1. Udział w zawodach wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów, zgodnie z klauzulą informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 

przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych 



nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, 

strony internetowe, bez powiadomienia, na potrzeby reklamowe i promocyjne. Organizator 

nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z 

działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.  

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian postanowień Regulaminu, a 

także do przesunięcia terminu biegu, zorganizowania biegu w innej formule – w tym 

wirtualnej – odwołania biegu lub jego przerwania w razie wystąpienia okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły 

wyższej. 

2. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest 

zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

3. W trakcie biegu niedozwolone jest  korzystanie z kijków typu nordic walking. 

4. Podstawowa opieka lekarska zostanie zapewniona. Decyzje zespołu medycznego dotyczące 

kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 

potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu. 

6. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się:  

1) wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych 

Uczestników;  

2) uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz uniemożliwiającym identyfikację 

Uczestnika;  

7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 7 sierpnia 2022 roku do 

godz. 19:00 na adres mailowy biegwsrodkrasnychpol@gmail.com. Protesty będą rozpatrywane 

w ciągu 24 godzin. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 9 

czerwca 2022 roku. 

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. 

Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy 

medycznej, wykonanie innych za medycznych oraz transport poszkodowanego w 

bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu 

organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów 

fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z 

udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, 

czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik 

rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje 

dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

9. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Biegu odbywa się za 

wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i 

Partnerów Biegu jest zabroniona. 

10. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych 

biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa 

itp.). Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 

Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem 

Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach 

eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie 

do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, 

udostępniania Sponsorom oraz Partnerom Biegu w celu ich promocji w kontekście udziału 

w Biegu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o Biegu, na promocyjnych 
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materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w 

przekazach telewizyjnych i radiowych. 

11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin 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. 


