
EXTRAMALNY BIEG nad RZEKĄ BAUDĄ 

Graniczna 10 

Regulamin 

 

Cel przedsięwzięcia: 

– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej 

– popularyzacja biegów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych 

– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia 

– rozwój przełajowych imprez biegowych 

Organizator: 

– Stowarzyszenie Sportowe Rim Tim TEAM 

– Miejski Ośrodek Sportu Zatoka  

Partnerzy: 

- Starostwo Powiatowe w Braniewie 

- Ochotnicza Straż Pożarna Braniewo 

- Ochotnicza Straż Pożarna Frombork 

Partnerzy Medialni: 

- Portal Braniewo 

 - Nowiny Północne  

Data i godzina zawodów: 

24 października 2020 r. (sobota) 

godz. 10.00 – Start 

Miejsce zawodów: 

START oraz META biegu: Parking nad Baudą. 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do dnia 20 października 2020. 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez: 

e-mail: sport@mos.braniewo.pl 

telefonicznie: 515 400 108 lub 509 958 546 

mailto:sport@mos.braniewo.pl


Opłata startowa: 

1. Wpisowe: 35 PLN,  

2. Wpisowe płatne na konto do dnia 20 października 2020r. 

RIM TIM TEAM 

92 2030 0045 1110 0000 0263 6170 

Tytuł przelewu: imię, nazwisko,  

z dopiskiem Bieg Extramalny nad Rzeką Baudą 

4. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

5. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na rzecz innego 

zawodnika. 

6. W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

7. Limit uczestników: 50 osób. 

Dystans biegu: 

Jedna pętla o długości 6-7km głównie przez las.. 

Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą i 

dużą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek. 

Warunki biegu: 

1. Start w dowolnym stroju sportowym, jednakże ze względu na urozmaiconą trasę (błoto, piątek i 

wodę) długie spodnie lub getry.  

2. Prawo startu mają osoby które będą przestrzegały zasad określonych regulaminu. 

6. Każdy zawodnik podpisuje oświadczenie o zdolności do udziału w biegu na 

własną odpowiedzialność (Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001r. Dz.U. nr 101 

poz. 1095). 

7. W oświadczeniu zawodnicy wyrażają również zgodę na wykorzystanie wizerunku 

do celów promocyjnych zawodów (publikacja zdjęcia). 

Organizacja zawodów: 

1. Biuro zawodów czynne w dniu startu tj. 24 października 2020r. od godz. 09.00 – 

składanie oświadczeń, odbiór pakietu startowego, kontrola ubioru. 

2. Wydawane w trakcie rejestracji zawodników numery startowe należy umieścić na 

klatce piersiowej. 

3. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacja regulaminu Biegu. 



4. Na trasie biegu dostępny będzie punkt z wodą pitną. 

5. Limit na pokonanie trasy – 2 godz. 

6. Trasa biegu nie posiada atestu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA). 

Wyniki biegu: 

Wyniki będą publikowane w biurze zawodów w dniu biegu oraz na stronie FB MOS Zatoka  

Nagrody: 

1. OPEN Kobiety i mężczyźni – miejsce I - V puchary.. 

4. Do rozlosowania wśród uczestników biegu będą nagrody rzeczowe. 

Pakiet startowy: 

1. Numer startowy. 

2. Woda i posiłek regeneracyjny na mecie. 

3. Medal po ukończeniu zawodów. 

Ochrona danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu Zatoka. 

2. Każdy zawodnik podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 

29.08.1997r. (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz.926 z późn.zm.). 

3. Dane osobowe uczestników Biegu przetwarzane będą w celu organizacji i 

przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzców, nie będą udostępniane 

innym osobom. 

4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. 

5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i 

zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny 

i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

6. Organizatora zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z 

uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby 

reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie oraz inne potrzeby 



komercyjne. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć, 

materiałów filmowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być 

wykorzystane przez Organizatora na stronach internetowych, gazetach, 

wystawach jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z 

działalnością prowadzoną przez organizatora. 

Postanowienia końcowe: 

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt 

3. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

leży w gestii zawodników. 

4. Opiekę medyczną na czas trwania zawodów zapewnia organizator. 

5. Uczestnicy startują na własna odpowiedzialność. 

6. Organizator nie zapewnia zabezpieczenia depozytu. 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 

8. Komisję sędziowska powołuje organizator. 

9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora a sprawy 

nie uregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 


