
 

 

MYŚLENICKI BIEG NA 

SKOCZNIĘ 

REGULAMIN ZAWODÓW 
 

 

I. Cel 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

3. Promocja Góry Chełm jako miejsca przyjaznego dla biegaczy. 

4. Promocja turystyki w rejonie Myślenic. 

 

II Organizator 

Organizatorem wydarzenia jest Gmina Myślenice we współpracy z TG Sokół Myślenice oraz KS Dalin 

Myślenice. 

 
III  Partnerzy 

Nadleśnictwo Myślenice – Lasy Państwowe 

 
IV Dystans i limity czasu 

1. Zawodnicy startują na dystansie ok. 400 metrów 

2. Limit czasu to 20 min  

 

Nazwa  Dystans  Przewyższenie Limit czasu 

Myślenicki Bieg na 
Skocznię 

400 m 18 m 20 min 

 
V Termin Biegu 

1. Bieg odbędzie się w sobotę 2 lipca 2022 roku o godzinie 10:00  

Start i meta: znajdować się będzie na szczycie rozbiegu skoczni narciarskiej w Myślenicach 

 

VI Biuro Zawodów 

Biuro zawodów w dniu 2 lipca 2022 r. będzie się mieścić przy skoczni narciarskiej w Myślenicach od 
godziny 9:00. Dojście do skoczni od ulicy Zamkowej lub od ulicy Zacisze – za szlabanem drogą 
szutrową (zalecane dojście). 
 

  



 

 

VII Uczestnictwo 

1. Udział w Biegu mogą wziąć osoby, które: 

• w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat, 

• nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu i podpiszą oświadczenie  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu  

• odbiorą numer startowy w Biurze Zawodów, 

• stawią się na starcie o ustalonej w regulaminie godzinie wraz z numerem startowym  

2. Limit uczestników w biegu wynosi 150 osób. 

Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń, Zawodnicy będą umieszczani na liście rezerwowej 

3.  Start w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność Zawodnika. 

 

VIII Depozyt 

Zawodnicy nie będą mieli możliwości zdeponowania rzeczy na czas Biegu.  
 
IX Nagrody 
Nagrody główne dla obydwu kategorii (kobiet i mężczyzn): efektowne puchary oraz nagrody 
sportowe wraz z gadżetami sportowymi Gminy Myślenice. 
 
X Klasyfikacje i pomiar czasu 

1. Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (OPEN). 

2. Dekoracja Zawodników odbędzie się w sobotę 2 lipca 2022 r. o 11.00 na scenie głównej  w 

okolicach Biura Zawodów  

3. Odbiór nagród i wyróżnień możliwy jest wyłącznie w trakcie dekoracji podczas ceremonii 

zakończenia. 

 

XI Bezpieczeństwo 

1. Uczestnika w czasie pokonywania trasy obowiązują aktualne nakazy i zakazy nałożone przez 

obowiązujące akty prawne dotyczące sytuacji pandemicznej w Polsce. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wstrzymania lub przerwania Biegu m.in. w razie 

wystąpienia burzy, innych ekstremalnych warunków pogodowych, naturalnych katastrof lub 

innych czynników uniemożliwiających bezpieczne przebywanie na trasie. 

3. Odprawa dla Uczestników odbywa się przy odbiorze pakietu startowego. 

4. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na osoby trzecie. 

 

XII Ochrona przyrody 

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się: 

● zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – 

wszystkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych), 

● schodzenia z trasy Biegu, 

● zakłócania ciszy. 

Uczestnicy łamiący te zasady zostaną zdyskwalifikowani. 

 

XIII Dane osobowe i ochrona wizerunku 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Biegu jest Organizator zawodów – Burmistrz 

Miasta i Gminy Myślenice 



 

 

2. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, wizerunek, numer, 

adres poczty elektronicznej, , przynależność klubowa. 

3. Uczestnik poprzez rejestrację w Biegu akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie 

danych osobowych w następujących celach: 

a) imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty 

elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w Biegu  

i publikację statystyk; 

b) imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, 

radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celach marketingowych  

i promocyjnych; 

c) adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji 

dotyczących imprez organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych  

i marketingowych; 

4. Organizator przekazuje dane osobowe Uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru 

telefonu, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów, a także 

obsługującym system pomiaru czasu w tym publikację statystyk. 

5. Organizator przekazuje również dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz adres poczty 

elektronicznej – oficjalnym sponsorom i partnerom, jednak wyłącznie w celu związanym  

z promocją i marketingiem oraz współorganizacją Biegu. 

6. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej 

będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie 

będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz Uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do 

uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 

Myślenice. 

7. Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 10 lat. 

8. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

w każdym czasie. 

9. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

uczestnictwa w Biegu. 

10. Uczestnik 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, jeżeli wynika to z obowiązujących 

przepisów prawa. 

11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie 

przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

  



 

 

XIV Postanowienia końcowe 

1. Trasa biegu zostanie oznakowana przez Organizatora 

2. Uczestnicy, którzy podczas Biegu skrócą lub ułatwią sobie trasę lub będą korzystali z pomocy 

osób trzecich zostaną zdyskwalifikowani. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator 

może odstąpić od dyskwalifikacji Zawodnika lub nałożyć karę czasową wg własnego uznania, 

uwzględniając stopień naruszenia regulaminu. 

3. Podczas Biegu Uczestnik musi mieć numer startowy przymocowany do przedniej części koszulki 

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

zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

4. W każdym momencie biegu, Organizator ma prawo wyposażyć Zawodnika w urządzenie służące 

do zapisu śladu (tzw. tracker). Od tego momentu Zawodnik ma obowiązek kontynuować bieg 

posiadając włączone urządzenie. Nieprzyjęcie, wyłączenie lub jakiekolwiek zakłócenie pracy 

urządzenia grozi karą czasową lub dyskwalifikacją.  

5. Po zakończeniu Biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której 

wyznaczony przez Komisję Zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.  

6. Po zakończeniu Biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola obowiązkowego 

wyposażenia, której wyznaczony przez Komisję Zawodnik musi się poddać pod groźbą 

dyskwalifikacji.  

7. Naruszenia regulaminu, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przyrody lub ducha 

sportowej rywalizacji, mogą skutkować nałożeniem kar czasowych lub, w poważnych 

przypadkach, dyskwalifikacją. Każdorazowo, decyzja o nałożeniu kary oraz jej formy pozostaje  

w gestii Organizatora Biegu.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym 

w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej w Polsce w związku z epidemią  

SarsCoV-2 lub zmianą przepisów prawnych. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na 

bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie 

www, na portalach społecznościowych lub drogą e-mailową). 

9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi 

Sportowemu. 

10.  Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres: 

biegnaskocznie@myslenice.pl 

mailto:biegnaskocznie@myslenice.pl

