
Regulamin 

imprezy sportowej pn. 

I eXstremalny Bieg Godzinny (I XBG) 
pod patronatem Burmistrza Miasta Lędziny 

na terenie ORS Centrum przy ul. Stadionowej w Lędzinach 

w nieczynnej niecce zalewu „ZALEW” 

 

1. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja biegania jako uniwersalnych form aktywności fizycznej dla każdego, 

2. Promocja Lędzin jako miasta przyjaznego dla sportu, 

3. Propagowanie rywalizacji w duchu Fair Play. 
 

2. ORGANIZATOR 

1. Uczniowski Klub Sportowy „ORKA” Lędziny (UKS ORKA) 

Kontakt - Piotr Palej, tel. 601 671 221 

2. Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy Centrum w Lędzinach (ORS Centrum) 

3. Urząd Miasta Lędziny 
 

3. PATRONAT MEDIALNY 

• Media JF Agencja Interaktywna 

• Studio Czarny Pies 
 

4. TERMIN I MIEJSCE ORAZ TRASA 

1. Bieg odbędzie się 29 września 2018 roku (sobota). 

2. Miejsce startu/mety: ORS Centrum przy ul. Stadionowej w Lędzinach na terenie niecki 

nieczynnego zalewu. 

3. Biuro zwodów Pergola przy basenie - ORS Centrum przy ul. Stadionowej. 

4. Start do biegu godzina 11:00 

5. Czas trwania biegu 1 godzina. 

6. Charakterystyka trasy: pętla o długości ok. 1 kilometra poprowadzona w niecce 

nieczynnego zalewu na trzech poziomach tj. po koronie niecki, na wysokości byłego 

„lustra wody” oraz po dnie. 
 

5. UCZESTNICTWO 

1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat do dnia zawodów. Osoby które 

nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenia podpisanego 

oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność 

rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Uczestnicy biegu dokonując rejestracji, oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych oraz startują na własną odpowiedzialność. 

3. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków 

niniejszego regulaminu. 

4. Opłata startowa za uczestnictwo w biegu wniesiona do dnia 14 września 2018 r. wynosi 

30,00 złotych. 

5. Opłaty przyjmowane będą na rachunek konta 

UKS ORKA Lędziny – ING Bank Śląski 42 1050 1399 1000 0023 0301 6881 

jako tytuł wpłaty proszę podać „Wpisowe XBG, imię i nazwisko Uczestnika, rocznik” 

6. Uczestnik zostaje zamieszczony na liście startowej po zaksięgowaniu opłaty startowej. 
 



6. ZASADY RYWALIZACJI 

Rywalizacja na trasie biegu trwa nie krócej niż 1 godzinę. 

• rywalizacja rozpoczyna się ze startu wspólnego, 

• Uczestnicy pokonują dobieg do ok 1km pętli, 

• Uczestnicy pokonują dowolną ilość pętli w czasie 1 godziny, 

• ostatnie okrążenie musi rozpocząć się przed upływem 1 godziny od momentu startu 

(wystrzału startera), 

• Uczestnicy są zobowiązani do ukończenia ostatniego okrążenia rozpoczętego przed 

upływem 1 godziny od startu, 

Kolejność w klasyfikacji Uczestników wynika z: 

• ilości pokonanych okrążeń (im więcej tym lepiej), 

• czasu ukończenia ostatniego z rozpoczętych okrążeń (im lepszy tym lepiej). 
 

7. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego 

znajdującego się na stronie internetowej: https://mktime.pl do dnia 14 września 2018 r. 

2. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu startu w biurze zawodów  

w godzinach 9:00 do 10:30 

3. Każdy Uczestnik który dokona opłaty do 14 września 2018 r. (obowiązuje data wpływu na 

konto) otrzyma pamiątkowy eXtremalnie ciężki medal. 

4. Uczestnikom których wpłata zostanie zaksięgowana po ww. terminie organizator nie 

gwarantuje otrzymania pamiątkowego eXtremalnie ciężkiego medalu. 
 

8. PAKIET STARTOWY 

W ramach pakietu uczestnik otrzymuje: 

• Profesjonalny pomiar czasu, 

• Obsługę wyniku on-line, 

• Wodę min. 250ml. 

• Pamiątkowy medal (dla osób które ukończą bieg) 
 

 

9. NAGRODY I KLASYFIKACJE 

1. Za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary  

i nagrody. 

2. Szczegółowe informacje na temat nagród ogłoszone zostaną w osobnym komunikacie. 
 

10. DANE OSOBOWE 

- dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów, ogłoszenia 

wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, 

promocji biegów, 

- dane osobowe Uczestników 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, 

- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu obejmuje także każdego rodzaju 

publikację imienia i nazwiska, wizerunku Uczestnika wraz z nazwą miejscowości  

w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy, 

https://mktime.pl/


- Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także 

usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usunięcie danych osobowych 

następuje na pisemny wniosek Uczestnika, 

- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 

ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu, 

- przez przekazanie 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 o przyszłych imprezach, 

produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne  

i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 

nr 33 poz. 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić  

w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora, 

- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych 

biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych 

organizatora, 

- administratorem danych jest UKS ORKA ul. Hołdunowska 13, 43-143 Lędziny/ORS Lędziny 

ul. Lędzińska 16, 43-143 Lędziny 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA 

- wszyscy Uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane  

z przodu do koszulek, 

- Uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż 

odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych i rowerowych, 

- Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, 

- organizator nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków 

- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora  

(np. zakazem wstępu do lasu) 

- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny, 

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

12. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC MODYFIKACJOM 


