
REGULAMIN 

Sztafety biegowej 

I Witnicka sztafeta - Walka z Czasem 



I. Cel  

A. Promocja sportu i zdrowego trybu życia połączenia wysiłku fizycznego z 

dobrą zabawą.  

B. Promowanie walorów sportowych obiektu sportowego. 

C. Kreowanie i propagowanie sportowych rywalizacji drużynowych. 

II. Organizatorem imprezy  

A. Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebującym „Dar” oraz Miejski Dom Kultury 

w Witnicy 

III. Termin i miejsce 

A. 11.07.2021. Stadion Miejski w Witnicy ul Strzelecka 19 

B. Start biegu 10.00 zakończenie biegu 12.00  

IV. Dystans, trasa, limit kilometrów do przebiegnięcia. 

A. Bieg sztafety – pętla będzie poprowadzona bieżnią Stadionu Miejskiego w 

Witnicy oraz wyznaczoną trasą w parku wokół obiektu (ok 2 km jedna pętla). 

B. Bieg zorganizowany jest w limicie czasu 2 godzin od sygnału startu 

C. Każdy z zawodników musi przebiec co najmniej dwie pętlę, które zaczynają 

i kończą się na Stadionie. 

V. Skład sztafety 

A. Sztafeta składa się z 4 zawodników. 

B. Członkowie sztafety muszą mieć ukończone 18 lat w dniu startu. 

C. Członkowie sztafety nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w biegu. 

D. Członkowie sztafety biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. 

VI. Zasady współzawodnictwa sztafet 

A. Na trasie biegu przebywa tylko jeden członek sztafety.  

B. Każdy z członków sztafety biegnie dowolną ilość okrążeń w dowolnej 

kolejności i dowolnym czasie w trakcie trwania biegu z zachowaniem zasad: 

1.  na początku każdy z zawodników sztafety biegnie jedno okrążenie w 

kolejności ustalonych zmian.  

2. każdy członek drużyny pokonuje co najmniej dwie pętle.   

C. Członkowie sztafety mogą się zmieniać dowolną ilość razy w czasie trwania 

biegu. 

D. Zmiany zawodników dokonywane są tylko w wyznaczonej strefie 

startu/mety – w punkcie pomiarowym poprzez przekazanie pałeczki sztafetowej. 



E. Zawodnicy biegną 2 godziny + dokończenie rozpoczętej pętli - zwycięża 

drużyna, która przebiegnie największą liczbę pętli, w przypadku tej samej ilości 

pętli decyduje czas zakończenia pełnej pętli po upływie 2 godzin. 

VII. Warunki uczestnictwa 

A. Bieg sztafetowy ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla osób 

pełnoletnich 

B. Zgłoszenie sztafet do biegu następuje elektronicznie poprzez 

automatyczny system zgłoszeń na stronie 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/ 

C. Uiszczenie opłaty startowej na rachunek Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym 

„Dar” -  Nr rachunku 81 8355 0009 0025 6713 2000 0002 – tytułem: Walka z czasem, 

nazwa drużyny, skład 

D. Zgłoszony zawodnik (członek sztafety) musi zostać zweryfikowany oraz 

własnoręcznie podpisać się na karcie uczestnika w biurze zawodów w dniu 

zawodów. 

E. Zawodnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biegu i 

przestrzegać jego postanowień oraz zasad. 

F. Zawodnik musi podporządkować się poleceniom organizatora i 

odpowiednich służb. 

VIII. Limit startujących 

A. Limit startujących 30 drużyn (120 zawodników). 

Zgłoszenie sztafety i wniesienie opłaty powoduje dopisanie sztafety do listy 

sztafet i zmniejszenie limitu zawodników, o których mowa powyżej – aż do jego 

wyczerpania, a co za tym idzie – samo zgłoszenie nie daje gwarancji dopuszczenia 

do biegu. 

IX. Opłaty 

A. Ustala się opłatę startową w wysokości  

1. 120 zł za drużynę w przypadku zapisu i opłaty do 30 czerwca 2021  

2. 140 zł za drużynę w przypadku zapisu i opłaty od 1 do 8 lipca 2021  

3. 180 zł za drużynę w przypadku zapisu i opłaty w dniu zawodów 11 lipca 

2011 – pod warunkiem niewyczerpania limitu. 

B. Opłata startowa nie podlega zwrotowi bez względu na okoliczności. 

X. Weryfikacja sztafet i odbiór pakietów startowych 

A. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych i pakietów 

startowych odbędzie się w dniu zawodów w biurze na Stadionie Miejskim w 

Witnicy ul. Strzelecka 19. 



B. Biuro czynne od godz. 8.00-9.45 

XI. Klasyfikacja i nagrody 

A. Klasyfikacja sztafet według sumy przebiegniętych pętli. 

B. Ustala się następujące kategorie:  

1. Sztafeta męska – drużyna składa się z 4 zawodników. 

2. Sztafeta żeńska – drużyna składa się z 4 zawodników.  

3. Sztafeta mieszana (dwie kobiety, dwóch mężczyzn) – drużyna składa się z 

4 zawodników. 

4. Sztafeta 200+, gdzie suma wieku wszystkich członków drużyny przekracza 

200 lat – drużyna składa się z 4 zawodników. 

C. Pierwsze trzy drużyny w każdej kategorii otrzymają Puchar i dyplom  

D. Zawodnicy z drużyn, które zajęły miejsca od 1 do 3 w każdej kategorii 

otrzymują medale. 

E. Wszyscy członkowie sztafet otrzymają pamiątkowe świadectwa udziału w 

zawodach. 

F. Wśród zawodników, którzy ukończą zawody zostaną rozlosowane 

nagrody. 

XII. Postanowienia organizacyjne  

A. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów na Stadionie Miejskim w Witnicy 

B. Odprawa techniczna dla kapitanów drużyn godzina 9.40 

C. Start biegu godzina 10.00 zakończenie biegu godzina 12.20 

D. Rejestracja przebiegniętych pętli następuje elektronicznie 

E. W strefie zmiany i w jej pobliżu znajdują się wyłącznie zawodnicy przed 

zmianą  

F. Uroczyste zakończenie – posiłek, dekoracje godzina około godzin 12.45 

XIII. Postanowienia końcowe 

A. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę 

B. Koszty organizacyjne ponosi Organizator, koszty osobowe pokrywają 

uczestnicy. 

C. Organizator zapewnia opiekę medyczną 

D. Organizator zapewnia szatnie, natryski, toalety i depozyt. 

E. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma pakiet startowy – (odbiór 

pakietów wyłącznie osobisty w dniu zawodów) 

F. Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe uczestników biegów 

zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 



G. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 

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 (określane jako „RODO”) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Domu Kultury w 

Witnicy jest: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Witnicy. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się za 

pomocą adresu: mdk@witnica.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r., 

ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

statystyce publicznej, obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 

udzielonej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia imprezy sportowej 

w tym prowadzenia ewidencji, materiałów sprawozdawczych i promocyjnych oraz organizacji 

zawodów sportowych.  

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii 

tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu.  

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a 

RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 5 lat. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 
 

H. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator 

I. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego 

regulaminu 

J. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

mailto:mdk@witnica.pl

