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REGULAMIN BIEGU I NORDIC WALKING 

1. Bieg po COOLturę 

Żywiec, 22 września 2019 rok 

 

 

I. CEL 

1. Promocja miasta Żywiec – jego zabytków architektury oraz Zabytkowego Parku Habsburgów  

z pomnikami przyrody. 

2. Integracja lokalnej społeczności. 

3. Popularyzacja oraz upowszechnianie biegania i Nordic Walking jako aktywnego spędzania 

wolnego czasu. 

4. Propagowanie zdrowego trybu życia.  

5. Przekazanie części zysku z opłat startowych na rewitalizację zabytkowego cmentarza przy 

kościele pw. Św. Marka w Żywcu (przekazanie zebranych funduszy w ramach kwesty w dniu 

01.11.2019 roku). 

6.  Zbiórka na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żywcu.  

7. Propagowanie fotografii krajoznawczej. 

II. ORGANIZATOR 

1. Głównym Organizatorem „1. Biegu po COOLturę” (zwanego dalej „Biegiem”) jest: Klub 

Fotograficzny PTTK „Góry Bez Cenzury” oraz Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK  

w Oddziale Babiogórskim PTTK w Żywcu (ul. 3 Maja 16, 34-300 Żywiec). 

2. Partnerzy i sponsorzy: Urząd Miejski w Żywcu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej  

w Żywcu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu, EkaMedica Sp. z o.o. Sp. k. z Kóz, klub 

piłkarski Football Academy Żywiec, Kris-Bus P.H.U. „Agawa” z Siennej.  

3. Informacje o osobach, firmach oraz pozostałych instytucjach, jakie obejmą patronat nad 

Biegiem, wesprą imprezę finansowo lub rzeczowo, na bieżąco będą uzupełniane i podawane 

do informacji publicznej na internetowej stronie wydarzenia (serwis społecznościowy 

Facebook). 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Impreza odbędzie się w dniu 22 września 2019 roku (niedziela) w Żywcu. 

2. Strat będzie mieć charakter falowy i odbędzie się: godz. 11.00 start biegu, godz. 11.05 start 

Nordic Walking. 

3. Start oraz meta zawodów będą znajdować się w tym samym punkcie, zlokalizowanym  

w Zabytkowym Parku Habsburgów, przy zachodniej ścianie Pałacu Habsburgów (Nowy 

Zamek), na wysokości byłej siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żywcu. 

Po przekroczeniu linii mety przez każdego uczestnika odbędzie się dekoracja medalami.  

4. Biuro Zawodów znajdować się będzie na parterze siedziby Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Żywieckiej (TMZŻ) przy ul. Zamkowej 4. W Biurze Zawodów będzie możliwość odebrania 

pakietu startowego oraz skorzystania z depozytu. W siedzibie TMZŻ znajdować się będzie 

toaleta dla Uczestników imprezy, na piętrze budynku będzie można zaopatrzyć się w ciepłe 

(kawa/herbata) i chłodne (woda) napoje oraz drożdżówkę (dla Uczestników). Odbieranie 

pakietów startowych będzie możliwe tylko i wyłącznie w godzinach 8:30 – 10.00. Biuro 

zawodów oraz depozyt będą czynne w godzinach 8:30 – 13:30. 

5. „1. Bieg po COOLturę” odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych. 
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IV. TRASA 

1. Długość trasy: ok. 4 km. 

2. Trasa zawodów wyznaczona jest ulicami miasta Żywca oraz alejkami parkowymi. 

Nawierzchnia: głównie podłoże utwardzane (chodnik, asfalt) oraz brukowe, żwirowe i na 

krótkim dystansie leśne (miękkie). Dokładny przebieg trasy wraz z mapką będzie dostępny na 

serwisie społecznościowym Facebook (strona wydarzenia) najpóźniej na 2 tygodnie przed 

wydarzeniem (poglądowa mapka Biegu dołączona jest do Regulaminu – Załącznik nr 1). 

3. Trasa zostanie wyznaczona przy pomocy pachołków oraz płotków, dodatkowo newralgiczne 

miejsca Biegu będą pilnowane przez wolontariuszy, wskazujących Uczestnikom kierunek 

poruszania się. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie wprowadzenie zmian przebiegu trasy z podaniem do 

wiadomości publicznej wszelkich zaistniałych korekt. Informacje te zostaną umieszczone na 

internetowej stronie wydarzenia (serwis społecznościowy Facebook). 

5. Elektroniczny pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w numerach 

startowych zawodników.  

V. LIMIT 

1. Limit zawodników wynosi 150 osób: 120 miejsc dla biegaczy oraz 30 dla Nordic Walking.  

W przypadku niezapełnienia któregoś z limitów, wolne miejsca zostaną przepisane na rodzaj 

startu cieszący się większym zainteresowaniem wśród Uczestników. 

2. Organizatorzy nie przewidują zwiększenia limitów powyżej 150 osób.  

3. Limit czasu wynosi 90 minut liczony od strzału startera i obejmuje zarówno bieg, jak i Nordic 

Walking. Czas na pokonanie trasy będzie wystarczający także dla zawodników o różnej formie 

niepełnosprawności oraz osób, które wezmą udział w zawodach wraz ze swoim zwierzęciem.  

4. Uczestnicy, którzy nie ukończą „1. Biegu po COOLturę” w określonym czasie na wyznaczonym 

dystansie 4 km, zobowiązani są do przerwania swojego udziału w imprezie, niezwłocznego 

opuszczenia trasy zawodów i samodzielnego dojścia do mety. Osoba, która pozostanie na 

trasie po upływie wskazanego wyżej czasu, robi to na własną odpowiedzialność.  

VI. PLAN MINUTOWY 

22 września 2019 roku (niedziela) 

1. 8:30 Otwarcie Biura Zawodów: rejestracja Uczestników, wydawanie pakietów startowych, 

otwarcie depozytu. 

2. 10:00 Zamknięcie możliwości rejestracji Uczestników i odbioru pakietów (depozyt czynny do 

godz. 13:30). 

3. 10:40 Oficjalne otwarcie imprezy. 

4. 10:50 Krótka rozgrzewka oraz zamknięcie ruchu ulicznego. 

5. 11:00 Start – bieg. 

6. 11:05 Start – Nordic Walking. 

7. 12:35 Planowane zamknięcie trasy zawodów i zakończenie Biegu (przybycie na metę ostatnich 

biegaczy i Nordic Walking). 

8. 13:00 Uhonorowanie trzech pierwszych osób w kategoriach biegu (kobiety/mężczyźni) oraz 

Nordic Walking (bez kategorii wg płci), oficjalne zakończenie całej imprezy sportowej.  

Od godz. 9:00 wydarzeniu będą towarzyszyć stoiska wymienione w rozdz. XI. pkt. 3 Regulaminu. 

Dekoracje Uczestników przybyłych na metę – na bieżąco po przekroczeniu jej linii. 
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Godzina uhonorowania zwycięzców oraz zakończenia imprezy może ulec zmianie (przyspieszeniu) 

w przypadku wcześniejszego przybycia na metę ostatniego zawodnika. 

Wznowienie ruchu ulicznego nastąpi po wkroczeniu na teren Zabytkowego Parku Habsburgów 

ostatniego Uczestnika oraz pilota zamykającego Bieg. 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W „1. Biegu po COOLturę” prawo do startu mają osoby, które zgłoszą swoje uczestnictwo  

w imprezie za pomocą formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie 

https://www.pomiaryczasu.pl/, wniosą opłatę startową i w dniu wydarzenia własnoręcznie 

podpiszą listę startową i oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w imprezie 

(oświadczenie to dostępne będzie w Biurze Zawodów w dniu biegu) lub przedłożą 

dostarczone przez siebie do Biura Zawodów zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

do uczestnictwa w wydarzeniu.  

2. Każda osoba chcąca wziąć udział w Biegu zobowiązana jest do podpisania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (RODO) oraz na wykorzystanie wizerunku (patrz rozdz. XII. 

Regulaminu – zapis tego rozdziału jest jednocześnie treścią zgody, jaką w dniu zawodów 

każdy Uczestnik zobowiązuje się podpisać). 

3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w Biegu, nie są mu znane żadne powody  

o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną 

odpowiedzialność, 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. 

4. W imprezie sportowej mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 22 września 2019 

roku ukończą 16 lat. Osoby w wieku 16 – 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły 

pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pisemnego pozwolenia na udział w Biegu od 

rodziców lub opiekunów prawnych, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu 

jest obecność rodzica/opiekuna prawnego wraz ze swoim dowodem osobistym w chwili 

weryfikacji Uczestnika w Biurze Zawodów.  

5. W imprezie sportowej mogą wziąć udział osoby pełnosprawne, osoby z różnym rodzajem  

i stopniem niepełnosprawności oraz osoby wraz ze zwierzętami (każdy zawodnik może 

posiadać jedno zwierzę, za które bierze całkowitą odpowiedzialność na czas trwania imprezy). 

6. Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW (Organizator nie zapewnia ubezpieczenia). 

7. Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską na rok 2019 spełniają warunek wskazany  

w rozdz. VII. pkt. 6 Regulaminu. 

8. Wszyscy Uczestnicy sportowego wydarzenia muszą zarejestrować się na 

https://www.pomiaryczasu.pl/ do godz. 22.00 do dnia 20 września 2019 (piątek), a następnie 

odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w dniu biegu, tj. 22 września 2019 roku, okazując 

swój dokument tożsamości ze zdjęciem. Na tej podstawie wydawane będą Uczestnikom 

numery startowe. 

9. Numer startowy mocujemy z przodu tułowia za pomocą agrafek, na klatce piersiowej lub 

brzuchu. 

https://www.pomiaryczasu.pl/
https://www.pomiaryczasu.pl/
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10. Zabrania się mocowania numeru w inny sposób niż z przodu tułowia.  

11. Numer startowy zawiera zakodowany, unikatowy chip do pomiaru elektronicznego i nie może 

być zasłonięty - MUSI być dobrze widoczny z przodu przez sędziów i odczytywany przez 

elektronikę.  

12. Mocowanie numeru w inny sposób grozi brakiem odczytu, a tym samym brak możliwości 

klasyfikacji Uczestnika. 

13. Wyniki biegów będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej 

https://www.pomiaryczasu.pl/ w miejscu WYNIKI LIVE: 

https://www.pomiaryczasu.pl/article/wyniki__live/  

14. Wyniki oficjalne po zakończeniu zostaną opublikowane na stronie 

https://www.pomiaryczasu.pl/   w miejscu WYNIKI 

15. Zabrania się umieszczania numeru na zwierzęciu, które wraz ze startującym bierze udział  

w imprezie (dla zwierząt będzie dostępny mniejszy numer startowy, adekwatny do numeru  

właściciela, lecz bez chipów do pomiaru czasu) – grozi to dyskwalifikacją Uczestnika. 

1. Pobranie numeru startowego oraz podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków Regulaminu „1. Biegu po COOLturę”. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie imprezy. 

Ostateczna interpretacja oraz rozstrzyganie spraw nie ujętych w Regulaminie spoczywa na 

Organizatorze. 

3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbędzie się na podstawie numeru startowego. 

Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie oraz za rzeczy 

pozostawione w miejscu startu/mety.  

4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń obsługi Biegu, 

osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz innych służb, zabezpieczających trasę Biegu. 

Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwości ukończenia kontynuacji trasy są 

ostateczne i niepodważalne.  

5. Ze względów bezpieczeństwa Uczestników imprezy zabrania się wnoszenia na teren 

wydarzenia sportowego przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych 

Uczestników, zakaz wnoszenia napojów alkoholowych i innych środków odurzających, 

uczestnictwa w imprezie w stroju zasłaniających twarz, który uniemożliwi identyfikację osoby 

startującej.  

6. W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik otrzyma: 

a) numer startowy z czterema agrafkami; 

b) chipy do pomiaru czasu, zamocowane w numerze startowym; 

c) torbę lnianą z napisem „1. Bieg po COOLturę”; 

d) pamiątkowy regionalny pierniczek; 

e) upominki od partnerów i sponsorów wydarzenia; 

f) pamiątkowy medal na mecie; 

g) wodę, kawę/herbatę i drożdżówkę (siedziba TMZŻ); 

h) możliwość uczestniczenia w biegu/Nordic Walking; 

i) możliwość skorzystania z depozytu. 

VIII. KLASYFIKACJE I WYNIKI 

1. W „1. Biegu po COOLturę” prowadzona będzie klasyfikacja: 

a) Kobiety - bieg – miejsca od 1 do 3 (pamiątkowe statuetki, drobne nagrody rzeczowe); 

b) Mężczyźni – bieg – miejsca od 1 do 3 (pamiątkowe statuetki, drobne nagrody rzeczowe); 

https://www.pomiaryczasu.pl/
https://www.pomiaryczasu.pl/article/wyniki__live/
https://www.pomiaryczasu.pl/
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c) Nordic Walking – miejsca od 1 do 3 (niezależnie od płci) (nagrody rzeczowe). 

2. Nie będzie prowadzona klasyfikacja według kategorii wiekowej.  

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. W punkcie startu/mety znajdować się 

będzie mata kontrolna, która odnotuje się pojawienie uczestnika w tymże punkcie. Brak 

odczytu obecności zawodnika w punkcie wiąże się jednocześnie z jego dyskwalifikacją. 

4. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzyma informację o uzyskanym przez siebie 

czasie pokonania trasy (czas brutto). Osoby, które wypełniając formularz zgłoszeniowy 

podadzą swój numer telefonu komórkowego, otrzymają wyniki w formie SMS. Wyniki te 

zostaną także podane do wiadomości publicznej.  

IX. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

1. Zgłoszenia do udziału w imprezie „1. Bieg po COOLturę” przyjmowane są tylko i wyłącznie za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie internetowej 

https://www.pomiaryczasu.pl/event/1__bieg_po_coolture/ w nieprzekraczalnym terminie do 

20 września 2019 roku (piątek) do godz. 22.00. 

2. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) wynosi 150 osób (patrz rozdz. V. pkt. 1)  

i w przypadku wyczerpania tego limitu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

wcześniejszego zamknięcia zapisów. 

3. Za zgłoszenie do uczestnictwa w imprezie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego  

i nadesłanego przez Uczestnika formularza wraz z wpływem opłaty startowej na konto 

Organizatorów w określonej w niniejszym Regulaminie wysokości. 

4. O nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat startowych. 

5. Opłata startowa wynosi 35,00zł od osoby i jest bezzwrotna (nawet w przypadku rezygnacji  

z uczestnictwa w imprezie, nieukończenia zawodów lub wycofania/odmowy podpisania zgody 

na przetwarzanie danych osobowych). Wpłaty przyjmowane są nieprzekraczalnym terminie 

do 20 września 2019 roku lub wcześniej, po wyczerpaniu limitu opłaconych zgłoszeń. 

6. O terminie rejestracji decyduje data wpływu opłaty startowej (dla wcześniej dokonanego 

zgłoszenia) uczestnictwa na rachunek Organizatora. Wniesienie opłaty startowej można 

dokonać tylko i wyłącznie online (bezpośrednio po wypełnieniu formularza rejestracyjnego). 

7. Przeniesienie numeru startowego na innego uczestnika jest dozwolone i musi zostać 

zgłoszone do Organizatora imprezy na adres e-mailowy: bieg.po.coolture@gmail.com z nazwą 

tematu „przeniesienie numeru startowego” najpóźniej do dnia 20 września 2019 roku 

włącznie. Taka wiadomość musi zostać wysłana przez osobę przekazująca Pakiet Startowy 

wraz z informacjami zawierającymi dane rejestracyjne osoby, która pakiet przejmuje. 

8. Nie ma możliwości zapisów na Bieg w dniu imprezy, tj. 22 września 2019 roku. 

X. NAGRODY 

1. Każdy uczestnik, który ukończy dystans 4 km, po przekroczeniu linii mety otrzyma 

pamiątkowy medal. 

2. Zdobywcy miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji bieg (kobiety i mężczyźni) i Nordic Walking 

(klasyfikacja bez podziału na płeć) otrzymają nagrody wymienione w pkt. VIII 1 niniejszego 

Regulaminu.  

XI. WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 

1. W czasie imprezy sportowej w pobliżu startu/mety usytuowane będą stoiska: 

a) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żywcu – zbiórka karmy, legowisk, 

żwirków i innych niezbędnych rzeczy potrzebnych zwierzętom; 

https://www.pomiaryczasu.pl/event/1__bieg_po_coolture/
mailto:bieg.po.coolture@gmail.com
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b) Fundacja DKMS – możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca 

komórek macierzystych i szpiku; 

c) Wellness Oriflame – porady dietetyka, zapoznanie się z ofertą firmy; 

d) stoisko rękodzielnicze (tylko w przypadku bezdeszczowej pogody) – możliwość 

zapoznania się m.in. z tradycyjnym zdobnictwem bibułkowym. 

2. Konkurs fotograficzny „Selfie z zabytkiem” – Uczestnicy Biegu będą mogli w czasie 

pokonywania trasy wykonać telefonem komórkowym zdjęcie – swoje selfie – z dowolnym, 

wybranym przez siebie zabytkiem. Zdjęcia do 3 dni (tj. do końca dnia 29 września 2019 

roku) należy wysłać na adres e-mailowy Organizatora: bieg.po.coolture@gmail.com. 

Spośród osób, które nadeślą fotografie, zostanie rozlosowanych 10 upominków.  

3. Na trasie Biegu w kilku punktach znajdować się będą postacie związane z obszarem 

Żywiecczyzny i turystyką, np. para w stroju górali żywieckich, para w mieszczańskim stroju 

żywieckim, rozbójnik, postać z ludowych wierzeń/podań, znakarz szlaków górskich etc. 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników „1. Biegu po COOLturę” będą przetwarzane w celach 

przeprowadzenia i promocji Biegu oraz innych, sportowych imprez Organizatora, 

wyłonienia zwycięzców biegu/Nordic Walking oraz przyznania, wydania i rozliczenia 

nagród i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

2. Dane osobowe Uczestników Biegu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych). 

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Biegu, wskazany w rozdziale II. pkt. 

1 Regulaminu. 

4. Podanie danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie jest 

obowiązkowe, a ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie skutkuje brakiem 

możliwości uczestniczenia w Biegu. Poprzez przekazanie Organizatorowi poprawnie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na 

wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do 

Uczestnika informacji o przyszłych imprezach (m.in. sportowych, turystycznych) oraz na 

wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na podanie i przetwarzanie swoich 

danych osobowych, może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na 

adres Organizatora Biegu.  

7. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte  

w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym przypadku 

będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 

2018 roku oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

mailto:bieg.po.coolture@gmail.com
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z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym 

osobom trzecim. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania z Uczestnikami Biegu wywiadów, 

filmowania i robienia im zdjęć w czasie trwania imprezy – na potrzeby reklamowe, 

promocyjne, do wykorzystania w Internecie i transmisjach radiowych i telewizyjnych,  

a także na inne potrzeby komercyjne.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie 

wszelkich zdjęć, wywiadów, nagrań, materiałów filmowych, które przedstawiają 

Uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystywane przez Organizatora imprezy poprzez 

umieszczanie ich w mediach, na stronach internetowych, w gazetach, audycjach 

radiowych, wystawach, katalogach, nagrywania na nośniki CD-Rom, DVD, pendrive oraz 

na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez 

Organizatora.  

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu, w tym karetkę oraz ratowników 

medycznych według zapotrzebowania rozlokowanych na trasie Biegu. 

2. Organizator, przy współpracy z Policją, jednostką Straży Pożarnej, Pogotowiem 

Ratunkowym zapewnia bezpieczeństwo podczas trwania Biegu. 

3. Przed pierwszym i za ostatnim zawodnikiem będą jechali na rowerze piloci, ubrani  

w odblaskowe kamizelki. Zadaniem pilotów będzie pilnowanie prawidłowego pokonania 

wyznaczonej trasy oraz oznaczenie końca wyścigu.  

4. Obowiązkiem zawodników jest poruszanie się wyłącznie po wyznaczonej trasie. Wszyscy 

Uczestnicy proszeni są o zachowanie czystości na trasie Biegu. 

5. Wszyscy Uczestnicy Biegu proszenia są o zachowanie sportowych zasad fair play. 

Uczestnicy Nordic Walking proszeni są o ostrożne i przepisowe poruszanie się przy użyciu 

kijków, a osoby startujące ze zwierzętami zobowiązują się do ich pilnowania  

i niedopuszczenia do agresywnych zachowań względem innych Uczestników Biegu oraz 

pozostałych zwierząt.   

6. Zebrane opłaty startowe od Uczestników imprezy zostaną przeznaczone do pokrycia 

kosztów organizacji Biegu oraz przekazane na rewitalizację pomników nagrobnych (patrz – 

pkt. I 5 niniejszego Regulaminu).  
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