
 

 

REGULAMIN IMPREZY - BIEGU 

„SIERPECKA DZIESIĄTKA” 

27 sierpnia 2016 roku 

 

I. CEL IMPREZY 

• Propagowanie biegania jako podstawowej formy ruchu 

• Promocja miasta Sierpc 

• Integracja środowiska biegowego 

• Promocja zdrowego trybu życia 

 

II. ORGANIZATOR 

• Burmistrz Miasta Sierpca, Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 

Sierpc 

 

III. PRODUCENT 

• Stowarzyszenie Sparta Sierpc 

• Agencja Marketingu Sportowego Projekt Igrzyska Krzysztof Szymborski 

 

IV TERMIN I MIEJSCE 

• 27.08.2016 – godz. 10:00  - BIEG GŁÓWNY 10 km. 

• Start i meta na boisku przy ul. Paderewskiego 10 w Sierpcu. 

• Trasa ulicami (drogi asfaltowe i gruntowe): Paderewskiego, Piłsudskiego, 

Białobłocka  i Mickiewicza. 

• Długość trasy 10 km - nieatestowana, dwie pętle o długości 4,9km i 5,1km 

• Limit czasowy – 1,5 godz. 

 

V. PROGRAM MINUTOWY 

• 8:00- 9:30 - Odbieranie pakietów startowych i zapisy dla osób, które nie 

zarejestrowały się przez internet (w przypadku posiadania przez organizatora 

wolnych numerów). 

• 10:00 – Start biegu głównego 10 km 

• 12:00 - Dekoracja  

 

VI. UCZESTNICTWO 

• W biegu głównym mają prawo startu osoby, które do dnia 27.08.2016 r. 

ukończą 16 lat. 

• Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 

27.08.2016 w dniu biegu w godz. 8:00 – 9:30. 

• Uczestnicy podczas weryfikacji muszą posiadać dokument tożsamości z datą 

urodzenia oraz zdjęciem. 



• Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na 

karcie zgłoszeniowej lub oświadczenie potwierdzające start na własną 

odpowiedzialność. 

• W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego, decyzja 

lekarza przed startem i w czasie trwania biegu jest ostateczna. 

• Uczestnicy do lat 18 zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody 

rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu. 

• Odbieranie pakietów startowych odbywać się będzie na podstawie kart 

zgłoszeniowych. 

 

VII. ZGŁOSZENIA 

• Na stronie internetowej www.projektigrzyska.pl - do końca dnia 21.08.2016 r. 

• Po upływie powyższego terminu zgłoszenie będzie możliwe wyłącznie w biurze 

zawodów w dniu 27.08.2018 w godz. 8:00-9:30 w dniu biegu (w przypadku 

posiadania przez organizatora wolnych numerów). 

• Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do zawodów poprzez formularz   

elektroniczny zostaną przekierowane do automatycznej płatności w 

systemie PayU. Po dokonanej wpłacie zawodnik pojawi się na liście 

startowej. Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według 

wytycznych systemu PayU. 

• Zawodnik zostaje wpisany na listę dopiero po potwierdzeniu z systemu PayU 

o pozytywnie zakończonym procesie płatności.  

• Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system PayU nie 

są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji. 

• Podczas płatności za pomocą systemu PayU zawodnik wyraża zgodę na 

przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres  

e-mail firmie PayU Spółka Akcyjna, w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia transakcji. 

• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przekazaniu innemu 

uczestnikowi. 

• Organizator ustala łączny limit 150 osób uczestników biegu na 10 km 

• Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji  

po osiągnięciu limitu. 

 

VIII. BIURO ZAWODÓW 

• Biuro zawodów i wydawanie pakietów – na boisku przy ul. Paderewskiego 10 

w Sierpcu – w dniu biegu 27.08.2016, w godz. 8:00 – 9:30 

 

IX. OPŁATA STARTOWA 

• Opłata startowa wynosi: 10 zł. Opłatę można zrealizować na stronie 

www.projektigrzyska.pl poprzez system payu. 

• W sytuacji wyboru okolicznościowej koszulki uczestnik ponosi koszt 

dodatkowych 10 zł. 

• Koszulki można zamawiać tylko poprzez formularz rejestracyjny. 

• Nie ma możliwości kupna koszulki w dniu biegu.  

• Wybór okolicznościowej koszulki nie jest obligatoryjny. 

http://www.projektigrzyska.pl/


• Organizator nie wystawia faktur VAT. 

• Uczestnik, który dokonał opłaty i nie wystartował w biegu z przyczyn 

niezależnych od organizatora, nie może ubiegać się o zwrot opłaty startowej. 

• Nie ma możliwości przekazania opłaty na innego uczestnika. 

• W sytuacji nie wyczerpania się pakietów na bieg będzie możliwość zapisania 

się na bieg w biurze zawodów.  

• W dniu zawodów opłata wyniesie 20 zł. 

 

X. KLASYFIKACJE 

1) W biegu na 10 km prowadzona będzie klasyfikacja: 

• generalna kobiet i mężczyzn, 

• wiekowa: 

- M i K 16- 29 lat  

- M i K 30 – 39 lat 

- M i K 40 – 49 lat  

- M i K 50 – 59 lat 

- M i K 60 + lat 

 

2) Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie 

czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).   

 

 

XI. NAGRODY 

• Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają 

puchary oraz nagrody finansowe. 

• Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymają 

pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. 

• 150 pierwszych zawodników po ukończeniu biegu otrzyma pamiątkowy medal. 

• Liczba nagród finansowych i rzeczowych może się zmienić w zależności  

od pozyskanych sponsorów. 

 

XII. PAKIET STARTOWY 

• Okolicznościowa koszulka (tylko osoby, które wyrażą chęć jej zakupu w 

formularzu zgłoszeniowym oraz dokonają płatności – 10,-zł na konto 

producenta do dnia 21.08.2016 r.). 

• Numer startowy, agrafki. 

• Chip zwrotny sznurowany do buta. 

• Woda 0,5 litra. 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Bieg będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W 

miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora 

ułatwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować szczególną 

ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg 



leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach 

gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i 

bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

• Każdy uczestnik biegu „SIERPECKA DZISIĄTKA” ma obowiązek zapoznać się  

z regulaminem i przestrzegać jego treści. 

• Pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu biegu. 

• Po przekroczeniu limitu czasowego biegu (1,5 godz.) zawodnik musi zejść z trasy 

biegu. 

• Organizator zapewnia depozyty. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z 

uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby 

reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach 

radiowo- telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na 

całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 

dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być 

wykorzystywane zarówno poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-ROM, 

DVD w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych w gazetach i na 

wystawach, jak i na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z 

działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

• Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne 

działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą 

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia 

zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 

• Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych 

substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów 

alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

• Zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków 

oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą 

wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, 

Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w 

biegu, bez zwrotu opłaty startowej. 

• Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  

do udziału w biegu lub podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności  

do udziału w biegu. 

• Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. 

• Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi 

pełną odpowiedzialność za jej start. 

• Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z 

przodu okrycia wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w 

całości grozi dyskwalifikacją. 

• Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie „SIERPECKA DZISIĄTKA”. 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. 

• Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy. 



• Protesty w formie pisemnej można będzie składać w biurze zawodów do 15 

minut po zakończeniu biegu. 

• Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa  oraz stosować się do poleceń Policji, Straży Miejskiej i służby 

porządkowej organizatora. W razie konieczności zawodnik musi udostępnić 

przejazd służbom  ratowniczym. 

• Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor biegu po konsultacji z sędzią. 

• W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

• Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje 

wyłącznie Organizatorowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


