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Regulamin II Biegu Ulicznego „Piątka szyta na miarę” 

23.10.2022 r. (niedziela) 

 
 
I. CEL IMPREZY 
 

1. Popularyzacja biegów jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej.  

2. Promocja Miasta Bełchatowa, jego historii i tradycji. 

3. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie. 

 
II. ORGANIZATORZY  
 
 Organizatorami II Biegu Ulicznego „Piątka szyta na miarę” (dalej zwanego Biegiem) są: 
 
1. Klub Biegaczy Spartakus Bełchatów 

(obsługa zapisów, rejestracja uczestników zawodów, operator logistyczny imprezy) 

Os. Dolnośląskie 332/48 

97-400 Bełchatów 

tel.: 517-187-866 

e-mail: kbspartakus@wp.pl 

 

2. Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie  
ul. Sportowa 3 
97-400 Bełchatów  
tel.: 44 737 81 25  
fax: 44 737 81 26  
e-mail: kontakt@mcs.belchatow.pl  
 

III. PARTNERZY  
 
Partner Główny Imprezy – Urząd Miasta Bełchatowa 
 
 IV. TERMIN I MIEJSCE  
 

1. II Bieg Uliczny „Piątka szyta na miarę” składa się z Biegu Głównego na dystansie 5 km 

oraz Biegu Towarzyszącego – Rodzinnego na dystansie 2,5 km. 

2. II Bieg Uliczny „Piątka szyta na miarę” odbędzie się w dniu 23.10.2022r.  

3. Start Biegu Głównego 5 km nastąpi o godz. 11:00.  

4. Start Biegu Towarzyszącego – Rodzinnego 2,5 km przewidywany jest o godz. 11:05. 

5. Start i meta będą znajdowały się na Placu Narutowicza w Bełchatowie. 

6. Trasa biegu o długości 5 km wyznaczona będzie 2 razy po pętli 2,5 km. 

7. Biuro zawodów zlokalizowane będzie na Placu Narutowicza w Bełchatowie i 

funkcjonować będzie w dniu zawodów tj. 23.10.2022r. od godz. 8:00 do 10:00.   
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8. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu organizacji biegu lub odwołania 

Wydarzenia ze względu na wystąpienie lub prognozę wystąpienia siły wyższej 

ogłoszoną przez właściwe instytucje. Zawodnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez 

zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.mcs.belchatow.pl nie później 

niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie 

skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do 

Uczestnika. 

9. Organizator może odwołać bieg bez żadnych konsekwencji, jeżeli leży to w interesie 

publicznym. 

 
V. PRZEBIEG 
 

1. Bieg Główny zostanie przeprowadzony na dystansie 5 km (2 pętle po 2,5 km). 

2. Trasa posiada atest PZLA. 

3. Limit osób startujących w Biegu Głównym – 150 osób. 

4. Bieg Towarzyszący – Rodzinny zostanie przeprowadziny na dystansie 2,5 km (1 pętla). 

5. Limit drużyn startujących w Bieg Towarzyszącym – Rodzinnym – 20 drużyn. 

6. Start zawodników Biegu Głównego przewidziany jest w pierwszej kolejności, następnie 

w odstępie kilkuminutowym odbędzie się start Biegu Towarzyszącego.  

7. Zawodnicy na starcie danego Biegu ustawiają się dowolnie, bez wyznaczonych stref 

czasowych. 

8. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 50 minut. Zawodnicy, którzy nie 

dobiegną do mety w ciągu przewidzianego limitu od chwili startu, zobowiązani są do 

przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu 

pozostaną na trasie, ponoszą za to odpowiedzialność własną, stosowną do 

obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

9. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała 

numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną 

zdyskwalifikowani. 

10. Na trasie zostaną oznaczone kilometry.  

11. Punkty pomiaru czasu będą się znajdowały na Starcie; 2,5 kilometrze oraz na Mecie.  

 
 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA  
 

1. W biegu Głównym na dystansie 5km prawo startu mają osoby, które do dnia 

23.10.2022r ukończą 16 lat. 

2.  Osoby niepełnoletnie startują w biegu na odpowiedzialność rodzica bądź prawnego 

opiekuna. Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej będzie podpisanie 

przez rodzica bądź prawnego opiekuna stosownego oświadczenia. Warunkiem 

dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu jest obecność rodzica/prawnego 

opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji. 

http://www.mcs.belchatow.pl/
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3. Uczestnikami Biegu Towarzyszącego - Rodzinnego  na dystansie 2,5 km są Drużyny 3 

osobowe (rodzice z dziećmi), gdzie przynajmniej jedna z osób jest pełnoletnia, tj. jeden 

z Rodziców.  Osoba pełnoletnia zostaje wyznaczona na Kapitana Drużyny.  

4. Wszyscy startujący zawodnicy zobowiązani są do zweryfikowania się w Biurze 

Zawodów w dniu 23.10.2022r. w godzinach 08:00 – 10:00. Podczas weryfikacji 

zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem niezbędny do kontroli 

daty urodzenia i obywatelstwa. 

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie: 

a) przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o 

zdolności do udziału w biegu. Decyzje służb medycznych dotyczące kontynuowania 

biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne; 

b) wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź 

zapisu wideo oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie 

zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczenie i publikowanie na stronach 

internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, w przekazach telewizyjnych; 

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zał. 2 do Regulaminu), w tym 

na zamieszczenie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych 

i w formie drukowanej. 

6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 

ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu 

wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 

wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), 

a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

7. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia 

biegu bez względu na jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi po 

stronie uczestnika jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w zawodach 

biegowych.  

8. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez 

organizatora, przypięte do koszulki startowej w taki sposób, aby numer startowy był 

widoczny z przodu. Brak oraz zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest 

niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. 

9. Na terenie Biura Zawodów oraz miejscu organizacji Biegu należy bezwzględnie 

stosować się do wytycznych organizatora dotyczących epidemii COVID-19: 

a) przed wejściem na teren obiektu należy zasłonić usta i nos maseczką oraz 

zdezynfekować ręce,  

b) obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa na terenie biura zawodów oraz 

terenie organizacji Biegu, 

c) możliwe jest prowadzenie pomiarów temperatury ciała Uczestników, 
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d) osoby o podwyższonej temperaturze, z objawami choroby nie zostaną wpuszczone 

na teren obiektu i nie będą mogły wziąć udziału w zawodach, 

e) wszelkie objawy złego samopoczucia, w tym gorączka, kaszel, duszności należy 

bezzwłocznie zgłosić służbom organizatora.  

10. Powyższe zalecenia i zasady mogą ulegać modyfikacjom na podstawie aktualnych na 

dzień biegu wytycznych Ministerstwa Zdrowia. 

 
VII. ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI 
 

1. Zgłoszenia do Biegu należy dokonać poprzez stronę https://www.e-gepard.eu/. 

2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 18.10.2022r. (włącznie). 

3. Za osobę zgłoszoną do Biegu Głównego na dystansie 5 km uważa się osobę, która 

wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W 

momencie zgłoszenia i opłacenia startu przez 150 osób lista startowa zostanie 

zamknięta. W przypadku niewyczerpania limitu uczestników będzie możliwość 

zapisania się w Biurze Zawodów. 

4. Za drużynę zgłoszoną do Biegu Towarzyszącego - Rodzinnego na dystansie 2,5 km 

uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała 

opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 20 drużyn lista 

startowa zostanie zamknięta. W przypadku niewyczerpania limitu uczestników będzie 

możliwość zapisania się w Biurze Zawodów. 

5. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będzie możliwa 

jedynie w dniu biegu, tj. 23.10.2022r. w Biurze Zawodów w godzinach 08:00-10:00. 

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika oraz drużyn do udziału w Biegu będzie 

własnoręcznie podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w 

Biegu, które będzie dostępne w Biurze Organizacyjnym. 

7. Opłata startowa w Biegu Głównym – 5 km wynosi 50 zł. 

8. Opłata startowa w Biegu Towarzyszącym – Rodzinnym – 2,5 km wynosi 90 zł. 

9. Opłatę startową należy dokonać przelewem na nr konta: 

KB Spartakus Bełchatów 

40 8965 0008 2003 0000 7155 0001 

W tytule przelewy należy podać imię i nazwisko oraz wybraną opcję biegu, tj Bieg 

Główny 5km lub Bieg Rodzinny 2,5km (w przypadku Biegu rodzinnego należy w tytule 

przelewu podać imię i nazwisko Kapitana Drużyny, o którym mowa w pkt IV.3) 

  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych 

i pocztowych. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto 

Organizatora.  

11. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w 

zawodach, nieukończenia zawodów lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 
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12. W przypadku odwołania Wydarzenia zgodnie z pkt IV. 6 i 7 niniejszego Regulaminu 

opłata startowa zostanie zwrócona po uprzednim kontakcie Zawodnika  

z Organizatorem. Kwota opłaty startowej zostanie zwrócona na konto Zawodnika po 

potrąceniu kosztu manipulacyjnego w kwocie 1,50 zł.  

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 (zwanego dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: 

iod@mcs.belchatow.pl; telefon: 44 737 81 25 

3. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich 

podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.  

4. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.  

5. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i 

partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Imprezy.  

6. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw poza 

unijnych będących siedzibami podmiotów, które nie stosują Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

7. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w 

których są przetwarzane.  

8. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne 

do uczestnictwa w Imprezie.  

9. Zawodnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.  

10. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania moich danych osobowych 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 
IX. PAKIET STARTOWY 
 

1. Wydawanie pakietów startowych następuje podczas weryfikacji w Biurze Zawodów w  

dniu 23.10.2022r. w godz. 8:00-10:00. 
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2. W pakiecie startowym zawodnik otrzymuje numer startowy z chipem do pomiaru 

czasu, agrafki do przypięcia numeru startowego, wodę, upominek od Organizatora 

oraz po ukończeniu medal. 

3. Organizator przewiduje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W 

takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać stosowne upoważnienie 

wypełnione i podpisane przez Uczestnika (w/w dokument stanowi załączniki do 

niniejszego regulaminu). 

 

X. KLASYFIKACJE I NAGRODY 
 

1. Klasyfikacje indywidualne OPEN Biegu Głównego – 5 km: 

a) OPEN kobiet (trzy najlepsze kobiety), 

b) OPEN mężczyzn (trzech najlepszych mężczyzn) 

2. Klasyfikacje wiekowe Biegu Głównego – 5 km 

a) Kobiet 16-39 

b) Kobiet 40+ 

c) Mężczyzn 16-39 

d) Mężczyzn 40+ 

3. Klasyfikacje drużynowe Biegu Towarzyszącego – Rodzinnego -2,5 km: 

a) trzy najlepsze Drużyny. 

4. Klasyfikacje Biegu Głównego 5 km, tj. wiekowe (pkt. 2) nie dublują się z klasyfikacją 

OPEN (pkt. 1).   

5. Zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnych OPEN otrzymują nagrody finansowe oraz 

pamiątkowe puchary. 

6. Zwycięzcy pozostałych klasyfikacji otrzymują nagrody i pamiątkowe puchary. 

7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się na 

ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się po zakończeniu Biegu. 

8. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej jest potwierdzenie przez Uczestnika 

obywatelstwa polskiego.   

9. Zwycięzcy w klasyfikacji drużynowej otrzymują puchary. 

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Bieg rozgrywany będzie przy ruchu ograniczonym. 

3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu 

drogowym oraz bezwzględne przestrzeganie poleceń służb odpowiedzialnych za 

kierowanie ruchem drogowym podczas „5 szytej na miarę” oraz obsługi sędziowskiej i 

obsługi zabezpieczającej trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem 

dyskwalifikacji. 

4. Organizator nie zapewnia indywidualnego ani grupowego ubezpieczenia uczestników 

Biegu. 
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5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie imprezy. 

6. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego ostateczna interpretacja należeć 

będzie do Organizatora oraz Sędziego Głównego Biegu. 

7. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Organizacyjnym biegu. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie, o których 

zobowiązany jest poinformować na stronie internetowej www.mcs.belchatow.pl. 

9. Organizator może odwołać bieg bez żadnych konsekwencji, jeżeli leży to w interesie 

publicznym. 

10. Załączniki do niniejszego Regulaminu (stanowią integralną część Regulaminu): 

a) Załącznik nr 1 – Upoważnienie do odbioru pakietu startowego. 
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Zał. nr 1 - upoważnienie do odbioru pakietu startowego  
 
 
 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO 
II Biegu Ulicznego „Piątka szyta na miarę” 

 
 
 
 
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko)  

 

legitymująca/y się dowodem osobistym numer ………………………………………………..……  
(seria i numer) 

 

Upoważniam: Panią / Pana ……………………………………………….……………………………………  
(imię i nazwisko)  

 
legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer ……………………….……….  

(seria i numer)  

 
do odebrania mojego pakietu startowego na II Bieg Uliczny „Piątka szyta na miarę”.   
 

 

 

 Upoważniający: 

 

………………………………………………...      …………………….……………… 

Imię i nazwisko        Czytelny podpis  

 

 


