
REGULAMIN IMPREZY - BIEGU  

„IV SIERPECKA DZIESIĄTKA”  

30 września 2018 r. 

I. CEL IMPREZY 

 Propagowanie biegania jako podstawowej formy ruchu 

 Promocja miasta Sierpca 

 Integracja środowiska biegowego 

 Promocja zdrowego trybu życia 

 Uczczenie rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

II. ORGANIZATOR 

 Gmina Miasto Sierpc reprezentowana przez Burmistrza Miasta Sierpca 

III. PRODUCENT 

 Fundacja Action-Life 

IV TERMIN I MIEJSCE 

 30.09.2018 r. – godz. 11:11 BIEG GŁÓWNY 10 km. 

 Start - ul. Traugutta 5 w Sierpcu. 

 Meta - ul. Piastowska 39, przed Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. 

 Trasa ulicami: Piastowska, Narutowicza, Okulickiego, Polna, Konstytucji 3 Maja, 

Traugutta. 

 Długość trasy 10 km (trzy pętle) - Atest PZLA. 

 Limit czasowy - 1,5 godz. od strzału startera. 

V. PROGRAM MINUTOWY 

 8:00 – 10:30 - Zapisy do biegu głównego 10 km i wydawanie pakietów. 

 11:11 – Start biegu głównego 10 km. 

 13:15 – Wręczenie nagród/dekoracja zwycięzców. 

 ok. 13:45 – Zakończenie imprezy. 

 

VI. UCZESTNICTWO 

 W celu uczczenia rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości bieg 

rozpocznie się o godz. 11:11 i zachęcamy do uczestnictwa w biegu w strojach 

w barwach narodowych lub dodatkowym akcentem biało-czerwonym. 

 W biegu głównym mają prawo startu osoby, które do dnia 30.09.2018 r. ukończą 

16 lat. 

 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 

30.09.2018 r., tj. w dniu biegu w godz. 8:00 – 10:30. 

 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. Oświadczenie 



takie należy złożyć w dniu 30 września 2018 r. w Biurze Zawodów w godzinach 

8:00 – 10:30. Warunkiem dopuszczenia niepełnoletniego uczestnika do startu jest 

obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie 

weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Wzór oświadczenia znajduje się na 

stronie internetowej http://biegi.sierpc.pl/ 

 Odbieranie pakietów startowych odbywać się będzie na podstawie kart 

zgłoszeniowych. 

 

VII. ZGŁOSZENIA 

 Na stronie internetowej http://biegi.sierpc.pl/ do końca dnia 20.09.2018 r. 

 Po upływie powyższego terminu zgłoszenie będzie możliwe wyłącznie w biurze 

zawodów w dniu 30.09.2018 r., w godz. 8:00 – 10:30, w dniu biegu (w przypadku 

posiadania przez organizatora wolnych numerów). 

 Numer startowy zostanie przyznany po zaksięgowaniu opłaty. 

 Organizator ustala łączny limit 400 osób uczestników biegu na 10 km 

 Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po 

osiągnięciu limitu. 

 

VIII. BIURO ZAWODÓW 

 Biuro zawodów i wydawanie pakietów – przy ul. Piastowskiej 39 przed Centrum 

Kultury i Sztuki w Sierpcu – w dniu biegu 30.09.2018 r. w godz. 8:00 – 10:30. 

 

IX. OPŁATA STARTOWA 

 Opłata startowa wynosi: 25,- zł, w dniu biegu 30,- zł. 

 Opłatę należy zrealizować na konto producenta: 

Fundacja Action-Life z podaniem imienia i nazwiska z dopiskiem 

„Wpłata na cele Statutowe – Bieg w Sierpcu” BZ WBK 06 1090 1043 0000 0001 2599 8408.  

 

 Opłatę rejestracyjną należy wpłacać na konto bankowe w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia. 

 Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem zgłoszenia. 

 W tytule wpłaty (przelew bankowy) należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, 

którego opłata startowa dotyczy. 

 Organizator nie wystawia faktur VAT. 

 Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu. 

 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. 

 Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę osób na jednym 

blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule 

przelewu) należy wpisać „opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska wszystkich 

osób zgłaszanych do biegu. 

 

X. KLASYFIKACJE 

1. Klasyfikacja generalna kobiet,  

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn, 

http://biegi.sierpc.pl/


3. Klasyfikacja 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 

4. Dodatkowa klasyfikacja: 

-  M i K - MIESZKAŃCY SIERPCA , 

- NAJMŁODSZY SIERPCZANIN/SIERPCZANKA, 

- NAJSTARSZY SIERPCZANIN/SIERPCZANKA, 

- Urodzony/a 11 listopada – okolicznościowy upominek zostanie wręczony 

osobie/osobom, które poinformują o tym Organizatora, w dniu biegu, w biurze 

zawodów.  

- Urodzony/a 30 września – okolicznościowy upominek zostanie wręczony 

osobie/osobom, które poinformują o tym Organizatora, w dniu biegu, w biurze 

zawodów. 

5. „Dla najlepszego zawodnika TKKF KUBUŚ” 

6. Organizator zastrzega sobie prawo ustanowienia innych dodatkowych 

klasyfikacji.   

7. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej 

odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).  

 

XI. NAGRODY 

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

puchary oraz nagrody finansowe. 

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

pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. 

 Zdobywcy pierwszych dziesięciu miejsc w klasyfikacji:  M i K - MIESZKAŃCY 

SIERPCA - otrzymają okolicznościowy upominek lub statuetkę. 

 W klasyfikacji:  NAJMŁODSZY SIERPCZANIN/SIERPCZANKA, NAJSTARSZY 

SIERPCZANIN/SIERPCZANKA, urodzony/a 11 listopada, urodzony/a 30 września 

osoby otrzymają okolicznościowy upominek lub statuetkę. 

 Zdobywca I miejsca w klasyfikacji „Dla najlepszego zawodnika TKKF KUBUŚ” 

otrzyma puchar ufundowany przez Zarząd Ogniska TKKF „Kubuś”. 

 Zawodnicy po ukończeniu biegu otrzymają pamiątkowy medal. 

 Za pobicie rekordu trasy zawodnik otrzyma pamiątkową statuetkę. 

 Liczba nagród finansowych i rzeczowych może się zmienić w zależności  

od pozyskanych sponsorów. 

 

XII. PAKIET STARTOWY 

1. Okolicznościowa biała koszulka (otrzymają ją tylko te osoby, które wyrażą chęć 

jej zakupu w formularzu zgłoszeniowym oraz dokonają dodatkowej płatności  

w wysokości 30 zł (łącznie 55 zł) na konto producenta do dnia 10.09.2018 r.) 

2. Numer startowy, agrafki 

3. Chip zwrotny sznurowany do buta 

4. Woda 0,5 litra 

 



XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Każdy uczestnik biegu „Sierpecka Dziesiątka” ma obowiązek zapoznać się  

z regulaminem i przestrzegać jego treści. 

 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 biegu na swoją odpowiedzialność 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. 

 Rodzic lub opiekun prawny zgłaszający osobę niepełnoletnią 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 „Sierpeckiej Dziesiątki”. 

 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 pamiętać, że bieg odbywa się ulicami miasta i muszą 

zachować szczególną ostrożność, 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. 



 Udział w imprezie możliwy jest po udzieleniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez uczestników (lub ich przedstawicieli ustawowych) oraz 

akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.  

 

XIV. DANE OSOBOWE  

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Sierpc  

(ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc). Nasze dane kontaktowe:  

+48 24 275 86 86, info@sierpc.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich 

zgodnie z przepisami prawa. 
 

Dane osobowe uczestników imprezy będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu 

zgłoszenia, udziału i organizacji imprezy sportowej „IV SIERPECKA DZIESIĄTKA” na 

podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej przez 

uczestników imprezy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać 

zgłoszenia udziału w organizowanej przez nas imprezie. 
 

Dane będziemy wykorzystywać do czasu odwołania zgody. Zgoda może być 

cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania 

danych dokonanego przez cofnięciem zgody. 
 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: 

 dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych 

osobowych oraz kopię danych), 

 sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, 

 przeniesienie danych, w sytuacjach określonych w RODO, 

 usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. 
 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy prawa. 
 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane 

możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych 

– innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. producentowi 

imprezy sportowej. 
 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, 

Norwegia i Liechtenstein). 
 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dpo24.pl. 

 

 

 

Sierpc, 12 lipca 2018 r. 

 

mailto:info@sierpc.pl

