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    REGULAMIN  

„GAZ-SYSTEM NA PIĄTKĘ!” 

I.  ORGANIZATOR: 

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.  

II.  SPONSOR: 

  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  

III.  CEL: 

a) Propagowanie zdrowego stylu życia oraz biegania. 

b) Promowanie marki GAZ-SYSTEM S.A. wśród mieszkańców Miasta. 

c) Integracja mieszkańców poprzez aktywny wypoczynek. 

d) Realizacja kalendarza MOSiR. 

IV.  TERMIN I MIEJSCE: 

15.09.2019 r. Kędzierzyn-Koźle 

start/meta – parking przed Halą Sportową „Śródmieście:, al. Jana Pawła II 29, 47-220                     

Kędzierzyn-Koźle. 

V. TRASA BIEGU GŁÓWNEGO: 

 

Trasa biegu głównego zaznaczona kolorem niebieskim 
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VI.  PROGRAM MINUTOWY:  

godz. 10.30 BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY 

godz. 12.15 BIEG GŁÓWNY 

Program minutowy imprezy:  

godz.10.30  start biegu dzieci rocznik 2015 i młodsze  DZ/CH   

godz.10.40  start biegu dzieci rocznik 2014 – 2013 DZ/CH   

godz.10.50  start biegu dzieci rocznik 2012 – 2011 DZ/CH   

godz.11.00 start biegu dzieci rocznik 2010 - 2009  DZ/CH    

godz.11.10 start biegu dzieci rocznik 2008 - 2007  DZ/CH     

godz.11.20 start biegu dzieci rocznik 2006 – 2005 DZ/CH 

godz.11.35 start biegu dzieci rocznik 2004 i starsi – 2003 DZ/CH  

godz.12.15 start biegu głównego  

godz.13.20 dekoracja zwycięzców  

Godziny startu dzieci mogą ulec zmianie. 

Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać do 15 min. po zakończonym biegu u Organizatora w każdej 

kategorii wiekowej. Po tym czasie protesty dotyczące biegu nie będą rozstrzygane.  

VII.   KLASYFIKACJA: 

Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu uczestników Biegu w liczbie 300 zawodników na 

liście startowej (decyduje kolejność zapisywania w formularzu rejestracyjnym i dokonana wpłata). Organizator 

zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, w przypadku wyczerpania limitu 

uczestników. W przypadku większej ilości Zawodników Organizator nie zapewnia pakietu startowego.  

BIEG GŁÓWNY:  

Kobiety – OPEN  

Mężczyźni – OPEN 

kategoria sprawni inaczej M i K /za okazaniem zaświadczenia o stwierdzeniu niepełnosprawności/   

BIEG DZIECI:  

kategorie wiekowe:  

D/CH rocznik 2015 i młodsze        50 m 

D/CH rocznik 2013 - 2014              80 m  

D/CH rocznik 2012 - 2011           100 m  

D/CH rocznik 2010 - 2009       300 m           

D/CH rocznik 2008 - 2007       400 m      

D/CH rocznik 2006 - 2005       800 m       

D/CH rocznik 2004 - 2003      800 m  

VIII.   NAGRODY: 

   BIEG GŁÓWNY:    

   W klasyfikacji K/M - puchary za miejsca I-III i nagrody ufundowane przez GAZ-SYSTEM S.A. 

   Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują: medal pamiątkowy po przekroczeniu linii mety.  

   BIEG DZIECI:  

   Wszyscy Uczestnicy Biegu Dzieci i Młodzieży otrzymują pamiątkowy medal po przekroczeniu linii mety. 
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    Zawodnicy zajmujący I-III miejsca statuetki i nagrody ufundowane przez GAZ-SYSTEM S.A.  

  IX.    UCZESTNICTWO: 

1.  Podczas Zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na przedniej części   

 koszulki numeru startowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego   

 modyfikacja jest zabroniona. 

2.  Zawodnik nie może biec z gołym torsem.  

3. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnego opiekuna (zał. nr 1). 

4. O przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia. 

5.  Warunkiem dopuszczenia Zawodnika do biegu jest podpisanie Oświadczenia, będącego   

 potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. Oświadczenie będzie 

dostępne w Biurze Zawodów (zał. nr 2). 

6. Decyzje obsługi medycznej oraz sędziów ustawionych na trasie co do kontynuowania biegu przez   

Uczestnika są ostateczne i niezmienne. 

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie biegu oraz odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania 

nagród po okazaniu numeru startowego. Organizator nie przewiduje wysyłki pucharu i nagród rzeczowych 

po zakończonym biegu. 

  X.    ZGŁOSZENIA: 

BIEG GŁÓWNY – drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza na stronie internetowej www.time-sport.pl 

do 11.09.2019 r.  lub w dniu zawodów od 9.30 - 11.15. Weryfikacja Zawodników, wydawanie nr startowych i 

pakietów odbędzie się w Biurze Zawodów: 14.09.2019 r. (sobota) - od godz. 15.00 do 19.00 oraz w dniu 

zawodów tj. 15.09.2019 r. od godz.9.30 – 11.15 w Hali Sportowej „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29, 47-220 

Kędzierzyn-Koźle.  

 

BIEG DZIECI – Dzieci i młodzież naszej gminy prosimy o zgłaszanie się po numery startowe wraz   

ze zgodą rodziców do Działu Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych znajdującego się w Hali Sportowej 

„Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29, pok. nr 7; w godz. 8.00-14.00 od 19.08.2019 r. do 12.09.2019 r.  

14.09.2019 r. (sobota) od godz. 15.00 do 19.00 oraz w dniu zawodów tj. 15.09.2019 r. od godz. 8.30 do 10.00 

w oznaczonym napisem „ZAPISY DZIECI” miejscu w Hali Sportowej Śródmieście”. Karty zgłoszeń można 

pobierać ze strony internetowej: www.mosirkk.pl oraz w dniu zapisów. Osoby niepełnoletnie startują 

wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 1, do pobrania na stronie 

www.mosirkk.pl).  

Udział w biegu dziecięcym jest bezpłatny.  

Wszelkie informacje: tel./fax 77 472 54 80/81 

informacje na stronie: www.mosirkk.pl,   

pytania: sport@mosirkk.pl  

XI.  GRAND PRIX 2019 KĘDZIERZYN-KOŹLE: 

1. Impreza „GAZ-SYSTEM NA PIĄTKĘ !” wchodzi w skład Grand Prix 2019 Kędzierzyn-Koźle.  

2. W skład Grand Prix wchodzą następujące biegi : 

        1) 31.03.2019 -   21,097 km  PÓŁMARATON DOBREJ RODZINY - Odrzańskie Konsorcjum 

2) 19.05.2019 -         10 km  IX BIEG KOZIOŁKÓW - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

http://www.mosirkk.pl/
http://www.mosirkk.pl/
http://www.mosirkk.pl/
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3) 17.08.2019 -           7 km  II PRZEŁAJOWY BIEG Z KOZIOŁKIEM - Klub Sportowy „Koziołek” 

4) 15.09.2019 -            5 km V GAZ-SYSTEM NA PIĄTKĘ ! -  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

5) 27.10.2019 -   42,195 km XVII MARATON ODRZAŃSKI - Odrzańskie Konsorcjum 

6) 07.12.2019 -         10 km VIII BIEG MIKOŁAJKOWY - Klub Sportowy „Koziołek” 

3. Każdy Uczestnik, który ukończy cztery biegi otrzyma koszulkę okolicznościową i puchar. 

4. Niezależnie od punktacji, ukończenie sześciu biegów nominuje do zdobycia Super Grand Prix 2019 

Kędzierzyn-Koźle. 

 Regulamin Grand Prix 2019 Kędzierzyn-Koźle (zał. nr 3) dostępny na stronie www.mosirkk.pl oraz    

 www.maratonypolskie.pl 

 XII.  OPŁATA STARTOWA: 

1. Opłata startowa do 14.09.2019 r. wynosi 20,00 zł - kwotę opłaty startowej należy wpłacić na konto:   

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Jana Pawła II 29, 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

Bank PKO BP: 35 1020 3668 0000 5102 0501 1863 

z dopiskiem „GAZ-SYSTEM NA PIĄTKĘ !”, imię i nazwisko Zawodnika 

      (osoba, która dokona opłaty po 11 września 2018 r. zobowiązuje się do przedstawienia w Biurze Biegu   

       dowodu wpłaty). 

  2. Wysokość opłaty startowej wynosi: 

     - do 14 września 2019 roku  - 20,00 złotych, 

     - w dniu biegu 30,00 złotych.  

  3. Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika Biegu, w przypadku rezygnacji uczestnictwa w   

       biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.  

  4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu  

  formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów. 

  5. Każdy Uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy, który zawiera: 

− numer startowy z chipem do pomiaru czasu, 

− agrafki, 

− talon na posiłek regeneracyjny,  

− gadżet okazjonalny, 

− medal na mecie, 

oraz świadczenia: 

− zabezpieczenie medyczne, 

− dostęp do depozytu, 

− szatnie i prysznic, 

− wodę niegazowaną na trasie biegu, 

  XIII.  POMIAR CZASU: 

W czasie Biegu Głównego i Biegu Dzieci i Młodzieży będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu z 

wykorzystaniem chipów umieszczonych w numerze startowym. Numer startowy należy umieścić w widocznym 
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miejscu na klatce piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty, w przeciwnym wypadku 

Organizatorzy nie gwarantują prawidłowości pomiaru czasu.  

  XIV.  DANE OSOBOWE: 

   Dane osobowe udostępnione podczas zapisów (punkt: X i XII do weryfikacji), a w szczególności:    

   imię i  nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, nr konta bankowego będą przetwarzane  

   wyłącznie w celu uczestnictwa w powyżej wymienionej imprezie i promocji imprezy. Podstawą   

   przetwarzania danych jest zgoda Zawodnika. Odbiorcami danych mogą być pracownicy Organizatora  

   i Partnerów w związku z organizacją i obsługą Biegu oraz podmioty zajmujące się obsługą medialną  

 Organizatora. Zawodnik posiada dostęp do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,  

 usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu  

 nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania lub wycofanie zgody na  

 przetwarzanie danych jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w biegu pn. „GAZ-SYSTEM   

 na piątkę !”. Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym     

 momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących  

 administratorowi danych i w stosunku do niego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania   

 danych osobowych prosimy o kontakt z ABI/Inspektorem Ochrony Danych pod adresem                                       

 ul. Grunwaldzka 71 w Kędzierzynie-Koźlu. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek   

 Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, tel. 77 472 31 38. 

    Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku    

    zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych                                     

    (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83) przez Organizatora, utrwalonego w dowolnej formie, w celu organizacji              

    i promocji imprez Organizatora. Zgoda dotyczy w szczególności. wykorzystania wizerunku poprzez  

    zamieszczenie wykonywanych fotografii i filmów w relacji i materiałach biegu oraz innych wydarzeń  

    organizowanych przez Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć  

    w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub  

    transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę                                   

    na publikację wizerunku. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani  

    terytorialnie.  

  XV. .POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Koszty organizacyjne ponoszą Organizatorzy.  

2. Koszty osobowe ponoszą Uczestnicy.  

3. Ostateczne interpretacje Regulaminu należą do Organizatora.  

4. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.   

5. Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

6. W klasyfikacji osób niepełnosprawnych o zwycięstwie zawodnika decyduje osiągnięty wynik sportowy 

podczas Biegu. 

7. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

8. Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu: „GAZ-SYSTEM na piątkę!”. 

9. Organizator zapewnia depozyt w Biurze Zawodów, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje 

rzeczy osobiste. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego 
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numeru startowego do godz. 14.00. Organizator nie odpowiada za pozostawione w depozycie przedmioty 

wartościowe oraz dokumenty. 

10. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie podczas trwania biegu. 

11. W Biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich. 

12. Uczestnik Biegu startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

13. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym  

i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała  

i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

14. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na 

pobocze trasy biegu. 

15. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu. 

16. Organizator nie pokrywa kosztów transportu medycznego związanego z obecnością lub uczestnictwem w 

Biegu.  

17. Prysznice dla Uczestników Biegu dostępne będą w Hali Sportowej „Śródmieście”. 

18. Dopuszcza się dublowanie Zawodników podczas trwania Biegu.   

19. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu Biegu Głównego. 

20. Kategoria jest uznana, jeśli w danej kategorii wystartuje min. 3 Zawodników.  

21. Za rzeczy pozostawione lub zgubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności.  

22. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom. 

23. Nie przewidujemy udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 

24. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

 

Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Kędzierzynie-Koźlu 


