
 

            
 

Regulamin Biegu 

“Kampinoskie Piekło” 
 

1. Cel imprezy: 

popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i zdrowej formy rekreacji; 

przedstawienie walorów rekreacyjnych terenów KPN oraz Gminy Kampinos; 

promocja Gminy Kampinos oraz Powiatu Warszawskiego – Zachodniego; 

poszerzanie wiedzy ekologicznej wśród uczestników biegu i widzów; 

wzmacnianie więzi rodzinnych i ogólnospołecznych. 

 

2. Organizator: Gmina Kampinos 

ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.  

 

3. Współorganizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „Filipides” Teresin, Kampinoski Park Narodowy. 

 

4. Patronat Honorowy: Pan Jan Żychliński Starosta Warszawski Zachodni, Polski Komitet Paraolimpijski. 

 

Impreza współfinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego.  

 

5. Patron medialny: Zachodnie Mazowsze, Radio Sochaczew, Biuletyn Kampinoski. 

 

6. Termin: 29 czerwca 2019 r. (sobota) start biegu głównego godzina 10:00, start biegów dla dzieci  

i młodzieży o 10:05. 

 

7. Trasa biegu głównego - jedna pętla ok. 10 km drogami publicznymi oraz trasami Kampinoskiego Parku 

Narodowego (trasy szutrowe, piaszczyste, asfaltowe). Trasa bez atestu. Na trasie biegu może 

występować: błoto, woda, korzenie. Teren częściowo pofałdowany.  

 

8. Start i meta: brama główna – parking w miejscowości Granica, na terenie Gminy Kampinos  

i Kampinoskiego Parku Narodowego. 

 

9. Uczestnictwo: do startu głównego zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają 

aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu /niepełnoletni – wymagana 

zgoda rodzica, lub opiekuna prawnego z ich numerem PESEL, na uczestnictwo w biegu/. Ustalony został 

limit 200 uczestników.  

 

10. Zgłoszenia: www.time-sport.pl w terminie do 25 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania limitu  

200 nadanych numerów startowych /zgłoszony i opłacony/. 

Organizatorzy przewidują dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników i przedstawicieli 

sponsorów.  

http://www.time-sport.pl/
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRsazqxPrhAhVltIsKHb_oCOMQjRx6BAgBEAU&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_gminy_Kampinos&psig=AOvVaw3hIFZUiYemug4BtjXplBtQ&ust=1556807178215170
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx44-UxfrhAhVjk4sKHYBmD7cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/polskikomitetparaolimpijski/&psig=AOvVaw1DjA7oSCl5jRLNdJaPl9aP&ust=1556807246226117


 

11. Opłata startowa w kwocie 20 zł /brutto/ wyłącznie za pośrednictwem płatności elektronicznych 

bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie do 25 czerwca 2019 r. Opłata startowa nie podlega 

zwrotowi. Brak możliwości wpłaty gotówką w biurze zawodów. 

 

12. Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące. Koszty organizacyjne ponoszą 

organizatorzy oraz współorganizatorzy. 

 

13. Klasyfikacje i nagrody w Biegu głównym: 

 

 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 6 

 Klasyfikacja w/g kategorii wiekowych za miejsca 1- 3 K i M 

 16-29 lat  

 30-49 lat  

 Pow. 50 lat  

 Nagrody :  

w biegu głównym za zajęcie miejsc 1 - 6 K i M puchary i nagrody rzeczowe 

w kategorii wiekowej za zajęcie miejsc 1-3 K i M puchary 

Nagroda rzeczowa dla trzech najlepszych mieszkańców Gminy Kampinos K i M. 

 

Każdy uczestnik otrzyma: nr startowy z agrafkami, wodę mineralną na trasie i mecie, posiłek na mecie, 

pamiątkowy medal.  

UWAGA! Nagrody nie dublują się! Zawodnik nagrodzony za miejsca 1 - 6 nie otrzymuje nagrody  

w kat. wiekowej! 

 

14. Kategorie i nagrody w biegach dziecięcych i młodzieżowych: 

 

Dziewczynki: 

I – III (2011 – 2009) – 0,5 km 

IV – VI (2008 – 2006) – 1 km 

VII – VII – IIIG (2005 – 2003) – 1 km 

 

Chłopcy: 

 I – III (2011 – 2009) – 0,5 km 

IV – VI (2008 – 2006) – 1 km 

VII – VII – IIIG (2005 – 2003) – 1 km 

 

Nagrody: za zajęcie miejsc 1 - 3 puchary i nagrody rzeczowe, medale dla wszystkich uczestników. Limit 

wszystkich uczestników w biegach dziecięcych i młodzieżowych wynosi 100 uczestników. Brak opłaty 

startowej w biegach dziecięcych i młodzieżowych. Nawierzchnia betonowo bitumiczna oraz drogi 

nieutwardzone, miejscami piaszczyste dlatego nie zaleca się biegania w kolcach. 

 

15. Zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych do 25.06.2019 na adres: uks.filipides@o2.pl 

podając: imię i nazwisko, rok urodzenia, klub/szkoła.  

 

16. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zgodzie na udział dziecka w imprezie dostępne będzie 

w dniu zawodów do podpisania przed odbiorem numeru startowego. 

 

mailto:uks.filipides@o2.pl


 

17. Biuro zawodów: czynne dnia 29 czerwca 2019 r. od godz. 7.00 do zakończenia zawodów na parkingu 

KPN w miejscowości Granica. Weryfikacja zgłoszeń, wydawanie numerów startowych w biurze 

zawodów od godz. 7.30. Po godzinie 10.00 numery startowe nie będą wydawane. Możliwy jest odbiór 

numeru przez inną osobę na podstawie pisemnego upoważnienia.  

 

18. Uczestnicy biegu zobowiązani są stosować się do poleceń wydawanych przez Policję oraz służby 

porządkowe organizatora.  

 

19. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania przepisów dotyczących 

poruszania się po Kampinoskim Parku Narodowym. Regulamin dostępny jest na stronie 

https://www.kampinoski-pn.gov.pl 

 

20. Uczestnik biegu, który nie zmieści się w limicie czasu (1,5 godziny) zobowiązany jest do opuszczenia 

trasy biegu. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie 

się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących 

przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

21. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. 

 

22. Postanowienia końcowe: 

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych  

w numer startowy. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema 

agrafkami z przodu, na koszulce. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów 

będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi. 

Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Za ostatnim 

zawodnikiem biegu głównego będzie jechał pojazd zabezpieczający. Impreza odbędzie się bez względu na 

warunki atmosferyczne. Limit czasowy na ukończenie biegu wynosi 1,5 h. W czasie trwania zawodów 

organizator zapewnia opiekę medyczną. Zawodnicy będą mieli zapewnioną szatnię w namiotach na terenie 

Parkingu Granica. Zawodnicy mogą wnieść protest do 15 minut po zakończeniu biegu i po uiszczeniu opłaty 

w wysokości 100 zł (w przypadku uzasadnionego protestu opłata będzie zwracana zawodnikowi). Decyzje 

organizatora i sędziego głównego są ostateczne. Informacje na temat biegu można uzyskać pod nr tel. 22 725 

00 40,  Ryszard Antosik. 

 

23. Ochrona danych osobowych 

a) Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy 

Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. 

b) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności z Rozporządzeniem 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

c) Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku 

urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody 

na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu. 

d) Zgłaszając się do biegu zawodnik wyraża zgodę na prowadzenie przez UG w Kampinosie lub na jego 

zlecenie, marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym 

https://www.kampinoski-pn.gov.pl/


 

telefonów, tabletów i komputerów, oraz przy użyciu automatycznych systemów wywołujących 

oraz na przesłanie przez UG w Kampinosie lub na jego zlecenie informacji handlowych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, w tym również na podany przeze mnie numer telefonu lub 

adres e-mail. 

e) Zgłaszając się do biegu zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

zawartych w formularzu przez UG w Kampinosie. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu 

do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo kontroli, w tym w szczególności żądania 

zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania 

danych innemu administratorowi danych. 

 

 


