
REGULAMIN
II BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

I. Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców województwa oraz uczczenie w 
sportowy sposób kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

II. Organizatorzy i podmioty współpracujące:

Organizator : Stowarzyszenie „Aktywne Miasto”
Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

III. Termin i miejsce

Bieg odbędzie się 11.11.2018 r w tyskim Parku Miejskim Solidarności (biuro zawodów 
umieszczone przy pomniku tzw. Żyrafie)

10.00 : otwarcie biura biegu

11.00 : start biegu głównego

12.00 : start biegu dzieci

12.30 : podsumowanie wydarzenia oraz jego zakończenie

IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

W biegu udział wziąć mogą wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w 
Regulaminie (dalej zwani jako Uczestnicy), którzy dokonali zgłoszenia swojego udziału, 
podpisali zgodę na  wykorzystanie wizerunku oraz zaakceptowali regulamin.

Wydarzenie ma charakter otwarty.

Dorośli uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność po wpisaniu się na listę 
uczestników oraz po podpisaniu zgody i akceptacji regulaminu. Osoby poniżej 18. roku życia 
(które w dniu biegu tj. 11 listopada  nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do 
posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów. 

V. Przebieg trasy

Trasa biegu głównego przeprowadzona zostanie na rundzie 2,5 km po alejkach parkowych. 
Dorośli uczestnicy mają możliwość pokonania 1 lub 2 pętli. 
Wśród dzieci i młodzieży (niepełnoletni) zostaną rozegrane biegi na dystansach od 100 – 500 
metrów (wg kolejności od najmłodszych do najstarszych).
Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w biegu na pełnej, dużej pętli. 

VI. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem portalu dostartu.pl do dnia 08.11.2019.
Limit zgłoszeń to 350 uczestników. 



W przypadku niewykorzystania pełnej puli miejsc, w dniu zawodów istnieje możliwość 
zapisania się do udziału w biurze zawodów.
Po przekroczeniu limitu 350 uczestników, organizator nie zapewnia ewentualnych pakietów 
startowych. 

Dla uczestników przewidziane są pamiątkowe medale. 

VII. Opłata startowa

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

VIII. Klasyfikacje

Podczas biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna, drużynowa itp. Wydarzenie 
ma na celu honorowo uczcić Święto Niepodległości.

IX. Sprawy porządkowe

Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

Organizator czyni starania o zorganizowanie limitowej ilości pakietów startowych, o których 
obecności będzie informował poprzez social media stowarzyszenia.

Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku publicznego,
poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi Biegu.

Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu oraz ma prawo usunąć z terenu Biegu 
osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub nie przestrzegają poleceń osób 
(służb porządkowych, poleceń personelu i obsługi Biegu).

Organizator nie zapewnia szatni.

W Biegu powinny  brać udział osoby posiadające dobry stan zdrowia i nie posiadające 
przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, skradzione.

Organizator zapewnia pomoc medyczną oraz zabezpieczenie wydarzenia przez profesjonalną 
firmę ochroniarską.

Na terenie Parku nie ma możliwości parkowania pojazdów mechanicznych. Parkingiem 
przeznaczonym dla zawodników jest parking przy Urzędzie Miejskim w Tychach od ul. 
Niepodległości. Prosimy o bezwzględne podporządkowanie się do uwag służb porządkowych.

W dniu wydarzenia apelujemy do uczestników o zachowanie wszelkich form kultury 
osobistej. 

X. Dane osobowe i wizerunek

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją I Tyskiego 
Biegu Niepodległości w Tychach w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 922 j.t ze zm.) jest Stowarzyszenie „Aktywne 
Miasto” (dalej jako Administrator Danych Osobowych).



Organizator zastrzega, że fotografie oraz nagrania biegu wykonane w trakcie wydarzenia będą
miały wyłącznie charakter dokumentacyjny i promocyjny wydarzenia. Uczestnik wyraża 
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo lub 
audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz produkcji filmowych (np. klipy 
rozpowszechniane w Internecie) wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi 
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego 
wizerunku w następujących polach eksploatacji:

 utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechniane w 
dowolnej formie;

 udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii na której 
utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego 
partnera w zakresie jego udziału w Biegu;

 wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
 publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie a 

także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na 
bilbordach, emisje w przekazach telewizyjnych i radiowych.


