
     REGULAMIN                                                       

 

I. ORGANIZATORZY 

 PG Sport Marketing 

 Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 

 Grupa Konkret S.A. 

II. CEL  

 Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.  

 Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta i okolic.  

 Promocja Nowego Dworu Mazowieckiego 

III. MIEJSCE I TERMIN 

1. Bieg odbędzie się 18 września 2016 roku w Nowym Dworze Mazowiecki. 

2. Start biegu o godzinie 11:00. Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz. 10:50. 

3. Dojazd na parking będzie możliwy tylko do godz. 10.15 

4. Długość trasy: 10 kilometrów 
5. Nawierzchnia: 100% asfalt 

IV.  UCZESTNICTWO 

1. W biegu prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 18 września 
2016 roku ukończą 18 lat 
 

2. Miejsce i godziny otwarcia Biuro Zawodów: 
 
Sklep SKECHERS w Złotych Tarasach (2 piętro) 
Ul. Złota 59 
00-120 Warszawa 
16.09 (piątek): 14:00-21:00 
17.09 (sobota): 9:30- 16:00 
 
Twierdza Modlin  
18.09 (niedziela): 8:00-10:00 
 

3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe.  
4. Udział w zawodach dozwolony jest wyłącznie z własnym numerem startowym. 
5. Zapewnione zostaną koszulki we wszystkich rozmiarach, nie mniej jednak organizator 

nie gwarantuje możliwości wyboru rozmiaru koszulki technicznej wszystkim 
uczestnikom. Decydująca będzie kolejność odbierania pakietów. 

6. Podczas weryfikacji przy wydawaniu pakietów zawodnicy muszą posiadać dowód 
osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia 
zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu na formularzu organizatora otrzymanym 
w Biurze Zawodów pod zgodą do przetwarzania danych osobowych i wizerunku 



zawodnika przez organizatora w związku z organizacja zawodów i ich promocją, 
złożenie oświadczenia o braku przeszkód zdrowotnych do udziału w zawodach i 
zrzeczenia się wszelkich roszczeń, wynikających z uszczerbku na zdrowiu lub strat 
materialnych powstałych w związku z udziałem w biegu. 

7. W przypadku odbioru pakietu przez osobę upoważnioną: 
- musi ona okazać własny dowód tożsamości oraz przedstawić do wglądu xero-
kopię dowodu tożsamości upoważniającego 
- złożyć upoważnienie wypełnione wcześniej przez upoważniającego, 
zawierające m.in. nr dowodu tożsamości upoważniającego i upoważnionego i 
podpisane przez upoważniającego, jego złożenie jest równoznaczne z 
zaakceptowaniem przez upoważniającego regulaminu biegu,  
- oświadczenie do odbioru pakietu startowego przez osobę upoważnioną 
składane jest na formularzu organizatora, dostępnym do pobrania na 
www.biegczterechgeneralow.pl 
- upoważniony składa podpis na oświadczeniu w obecności przedstawiciela 
organizatora, potwierdzając tym samym prawdziwość złożonych danych. 

8. Odbiór pakietu poprzez upoważnienie nie będzie realizowany w dniu zawodów. 

V . ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie internetowej www.biegczterechgeneralow.pl 

2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 12 września 2016 roku. 
3. Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z 

nieodebraniem przez uczestnika Pakietu Startowego. 
4. Limit uczestników w biegu wynosi 700 osób. Limit może ulec zmianie. 
5. W przypadku braku możliwości rozszerzenia listy uczestników organizator 

zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.  
 
VII. KLASYFIKACJE 
 

1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet, 
2. Klasyfikacje wiekowe w kategorii mężczyzn i kobiet (do klasyfikacji kategorii wiekowej 

liczony jest rok urodzenia): 
 

K-18 18-29 M-18 18-29 

K-30 30-39 M-30 30-39 

K-40 40-49 M-40 40-49 

K-50 50-59 M-50 50-59 

K-60 >60 M-60 >60 

3. Klasyfikacja powiatu nowodworskiego (mężczyzn i kobiet) 
4. Klasyfikacja drużynowa mężczyzn i kobiet  (suma czasów czterech zawodników) 
5. Klasyfikacja par mieszanych (kobieta i mężczyzna) 
6. Czas każdego z uczestników może brać udział tylko w jednej klasyfikacji drużynowej i 

jednej drużynie. 
7. Zgłoszenia do rywalizacji drużynowej przyjmowane są drogą mailową na 

info@biegczterechgeneralow.pl po wcześniejszym uregulowaniu opłaty wpisowej 
przez wszystkich członków drużyny do dnia 14 września 2016. 

 

 

http://www.biegczterechgeneralow.pl/
mailto:info@biegczterechgeneralow.pl


VIII. NAGRODY 

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymują na mecie pamiątkowe medale. 
2. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, zdobywcy miejsc I - 

III w klasyfikacjach wiekowych, I-III mieszkańców Powiatu Nowodworskiego, I-III 
miejsc w klasyfikacji drużynowej oraz par otrzymują pamiątkowe statuetki. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych 
w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia 
dodatkowych klasyfikacji. 

4. Nagrody nieodebrane podczas dekoracji pozostają do dyspozycji organizatora. 
5. Szczegółowa informacja na temat nagród dla zwycięzców zostanie podana w 

późniejszym terminie. 
6. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 2 dni po zakończeniu biegu 

na stronie internetowej biegu www.biegczterechgeneralow.pl  

 

IX. OPŁATY 

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 
stronie biegu do 12 września 2016 roku. 

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 48 
godzin od momentu dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku 
jego zgłoszenie zostanie anulowane. 

3. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu wpłaty i wynosi: 

 49 zł w przypadku wpłaty dokonanej do dnia 30.06.2016  

 59 zł w przypadku wpłat dokonanych  w terminie 01.07 – 31.08.2016 

 69 zł w przypadku wpłat dokonanych po 31.08.2016 

4. W przypadku dokonania opłaty po 12 września 2016 roku organizator nie gwarantuje 
pakietu startowego.  

5. Opłaty uiszczane będą w systemie Dotpay lub na konto: 

 

PG Sport Marketing 

08 1140 2004 0000 3402 7558 6626 

TYTUŁEM: imię i nazwisko, rok urodzenia, Bieg Czterech Generałów 

 

6. W przypadku problemów z dokonaniem opłaty prosimy o kontakt z organizatorem- 

info@biegczterechgeneralow.pl  

7. Opłata startowa nie ulega zwrotowi jak również nie ma możliwości cesji opłaty na 

innego uczestnika biegu. 

8. Uwaga!  Wysokość opłaty startowej jest zdeterminowana przez dzień, w którym 
transakcja jest zaksięgowana, a nie dzień zarejestrowania się do biegu. 

9. W ramach opłaty startowej uczestnik w pakiecie startowym otrzymuje: 

 koszulkę techniczną,  

 numer startowy z czipem 

 agrafki  

 baton 
10. Każdego z uczestników, który ukończy bieg w limicie czasowym otrzymuje wodę oraz 
pamiątkowy medal na mecie 

http://www.biegczterechgeneralow.pl/
http://silesiapolmaraton.pl/zgloszenia/
http://silesiapolmaraton.pl/zgloszenia/
mailto:info@biegczterechgeneralow.pl


X. POMIAR I LIMIT CZASU 

1. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 1 godzina i 40 
minut.  

2. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów zamocowanych w 
numerach startowych. 

3. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również 
czas netto. 

4. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 12:40, zobowiązani są do 
przerwania biegu i zejścia z trasy stosując się do przepisów ruchu drogowego oraz 
Kodeksu Cywilnego. 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników Biegu Czterech Generałów będą wykorzystywane 
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 

2. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
warunkiem koniecznym uczestnictwa w biegu. Przekazaniem do organizatora 
prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik 
wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych 
na potrzeby przesłania do uczestnika informacji organizacyjnych oraz informacji o 
przyszłych imprezach, treści handlowo-marketingowych partnerów i sponsorów 
imprezy, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne ( zgodnie z 
ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 
883.) 

3. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i 

wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie 

fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na 

wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji celem promowania zdrowego 

stylu życia i imprez biegowych, w tym: zwielokrotnienia zapisu, rozpowszechniania w 

prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach oraz w przekazach 

telewizyjnych i radiowych. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszystkich uczestników Biegu Czterech Generałów obowiązuje niniejszy regulamin.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu, przy czym 

uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany droga mailową oraz poprzez 

zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej imprezy. Dokonanie 

zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora 

żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

5. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej najpóźniej 14 dni 

przed datą Biegu. 

6. Zgodnie z par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 

września 2001r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności 

w dziedzinie rekreacji ruchowej każdy z uczestników oświadcza, że jest zdolny do 

udziału w Biegu Czterech Generałów a w szczególności nie występują w przypadku 

jego osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w w/w biegu. Jednocześnie 



oświadcza także, ze bierze udział w zawodach na własna odpowiedzialność i w 

związku z tym zrzeka się wszelkich roszczeń i odszkodowań ze strony organizatorów 

z tytułu uszczerbku na zdrowiu, wypadków czy strat materialnych poniesionych w 

czasie zawodów 

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. W 

sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu 

związanych z procesem organizacyjnym imprezy. 


