
 

 

 

REGULAMIN  

Żubry Murckowskie – powroty do korzeni 

 

1. CEL BIEGU:  
 

TEKST Z ŻUBRA inicjatywa 

 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

3. Promocja biegania wśród mieszkańców Katowic oraz dzielnicy Murcki. 

4. Promocja murckowskich lasów jako przyjaznych dla biegaczy i turystów. 

5. Promocja pięknych leśnych okolic dzielnicy Murcki. 

6. Promocja Województwa Śląskiego, Miasta Katowice i dzielnicy Murcki. 

7. Integracja środowiska biegowego. 

 

2. ORGANIZATORZY:  

Stowarzyszenie W Kręgu Natury 

Ul. Lwowska 14, 40-389 Katowice 

NIP: 954-282-05-37 

 

Fundacja Klaster Innowacji Społecznych 

Ul. O. Jana Siemińskiego 22, 44-100 Gliwice 

NIP: 6312658876 

 

Urząd Miasta Katowice 

Ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice 

NIP:634-001-01-47 

 

3. TERMIN I MIEJSCE:  

 

Termin: 28 sierpnia 2022 r. (niedziela) 

Start biegu: od godz. 11:00  

Miejsce startu Katowice Park Murckowski, ul. Pawła Kołodzieja  

 

 



4. DYSTANS:  

 

5 km (Bieg i NW) – trasa terenem przełajowym oraz ścieżkami leśnymi. 

Biegi dla dzieci – 200, 400 i 600 m – trasa terenem przełajowym oraz ścieżkami 

leśnymi. 

 

 

5. BIURO ZAWODÓW:  

 

Godziny otwarcia biura zawodów: 

- 24 kwietnia w godzinach od 9:00 do 10:45 

Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Parku Murckowskim przy ul. Pawła Kołodzieja 

w Katowicach.  

Lista zawodników zostanie zamknięta dnia 23 sierpnia 2022 o godz. 23:59 

Limit uczestników to 200 opłaconych uczestników, w tym biegacze, zawodnicy Nordic 

Walking oraz dzieci. (limit uczestników może ulec zmianie).  

 

6. ZAPISY: 

 

Zapisy na stronie:  
 

 

W zgłoszeniu prosimy podać:  

– imię i nazwisko,  

– datę urodzenia (dd.mm.rrrr),  

– miejsce zamieszkania,  

– kontakt telefoniczny oraz e-mail,  

– wybór biegacz czy Nordic Walking  

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty 

startowej.  

 

Terminy opłat startowych 

Dystans Data Cena 

5 km 
do 22 sierpnia 2022 40 zł 

Od 23 do 28 kwietnia 60 zł 



  

Biegi dla dzieci 
 - 200, 400, 600 m 

Do 22 sierpnia 2022 30 zł 

Od 23 do 28 kwietnia 40 zł 
 

Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się na liście zawodników statusu 

opłaconego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego 

lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.  

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

Opłatę należy wnosić za pomocą tzw. szybkiej wpłaty po zarejestrowaniu się na stronie 

dostartu.pl lub przelewem tradycyjnym: 

 

Numer konta: 34 1600 1462 1869 8248 5000 0001 

Stowarzyszenie W Kręgu Natury 

ul. Lwowska 14 

40-389 Katowice 

 

W przypadku przelewu tradycyjnego, w tytule prosimy o podanie danych osobowych 

uczestnika oraz NAZWĘ BIEGU.  

 

7. GODZINY STARTÓW: 

 

Godz. 10:45 

Bieg dla dzieci 200m  Bieg dla dzieci 400m Bieg dla dzieci 600m 

Godz. 11:00 

Bieg na 5 km 

Godz. 11.02 

Marsz Nordic Walking na 5 km 

 

8. PAKIET STARTOWY 

Świadczenia oferowane w ramach pakietu startowego dla uczestników obejmują: 

 5 KM (BIEG I NW) 

- udział w wydarzeniu „Żubry Murckowskie – powrót do korzeni” 



- usługę profesjonalnego pomiaru czasu 

- zapewnione zabezpieczenie medyczne na trasie i przy biurze zawodów 

- pamiątkowy medal po przekroczeniu linii mety 

 BIEGI DLA DZIECI NA 200 i 400 i 600 M 

- udział w wydarzeniu „Żubry Murckowskie – powrót do korzeni” 

- zapewnione zabezpieczenie medyczne przy biurze zawodów 

- pamiątkowy medal po przekroczeniu linii mety 

 

 

9. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 

W wydarzeniu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 28.08.2022 r. ukończą 16 lat oraz 

dokonają rejestracji wraz z OPŁACENIEM WPISOWEGO:  

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć oświadczenie podpisane przez opiekuna, ze 

zgodą na uczestnictwo w wydarzeniu. Ponadto przedstawiamy kilka ważnych punktów: 

• Zawodnicy dokonując rejestracji oraz biorąc udział w biegu oświadczają, że startują 

w biegu na własną odpowiedzialność.  

• Własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik 

rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem  

w imprezie w tym zagrożenie wypadkami i możliwości odniesienia obrażeń ciała oraz 

urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

• Rejestracja internetowa oznacza przyjęcie warunków regulaminu biegu.  

• Każdy zawodnik startujący musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez 
okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym 
oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu z regulaminem.  

 

10. KATEGORIE:  

 

Bieg 5km 

OPEN Kobiety OPEN Mężczyźni 

Nordic Walking 5km 

OPEN Kobiety OPEN Mężczyźni 

 

 



11. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:  
 

• Pomiar czasu wraz z ustaleniem kolejności miejsc na mecie zostanie przeprowadzone 

za pomocą systemu elektronicznego. Tym samym podczas zapisów każdy zawodnik 

otrzyma numer startowy z chipem, aby wziąć udział w biegu bezwzględnym 

warunkiem jest posiadanie chipu. Jednocześnie nie dopuszcza się korzystania  

z własnych chipów, a chip musi zostać zwrócony na mecie, jest to warunek otrzymania 

medalu ukończenia biegu.  

• Pomiar czasu prowadzony będzie przez firmę, która posiada odpowiedni sprzęt do 

tego.  

• Opłata startowa po rezygnacji uczestnika z biegu nie podlega zwrotowi. 

•Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.  

•Uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie oraz na własny koszt.  

• Depozyt dla uczestników biegu znajdować się będą w namiotach zlokalizowanych 

przy biurze zawodów.  

•Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione/ pozostawione podczas biegu.  

•Każdy uczestnik otrzyma na mecie medal oraz drobny poczęstunek.  

•Bieg odbędzie się na terenie miasta  Katowice.  

•Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego 

regulaminu biegu. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną 

zdyskwalifikowani.  

• Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom 

organizatorów i służb porządkowych. 

 •Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą 

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń 

losowych podczas trwania biegu. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na 

własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy nie są ubezpieczeni 

od NNW przez organizatora. 

• Warunkiem ukończenia biegu jest pokonanie trasy w czasie poniżej: 

- 60 minut na dystansie 5 km (bieg i NW) 

 

12. KONTAKT:  
 

E-mail: kontakt@wkregunatury.pl  

Oliwier Kosma 505-260-182  

Piotr Łączniak 510-750-080  

 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 



• W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do 

udziału w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego.  

• Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w 

biurze, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na 

formularzu zgłoszeniowym w dniu biegu oraz opłaceniem wpisowego w kwocie 40zł 

lub 60 zł w zależności od terminu rejestracji w biegu.  

•Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie 

organizatorowi formularza zgłoszeniowego z własnoręczny podpisem oznacza, że 

uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się  

z uczestnictwem w biegu.  

•Poprzez zgłoszenie się do udziału w biegu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie 

na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora 

wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika.  

•Limit uczestników biorących udział w imprezie jest 200 opłaconych uczestników – 

biegaczy w tym także Nordic Walking  oraz dzieci(limit uczestników może ulec 

zmianie).  

•Nordic Walking startują z tego samego miejsca oraz mają taką samą trasę co 

biegacze.  

•Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych  

w formularzu „karta zgłoszenia” w związku uczestnictwem w imprezie, zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 

133, poz.883).  

•Nie odebrany przez zawodnika najpóźniej w dniu biegu pakiet startowy przepada.  

•Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż: dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy.  

•Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 

podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w imprezie. 

• Opłata startowa po rezygnacji uczestnika z biegu nie podlega zwrotowi.  

•We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu, a nie ujętych  

w niniejszym regulaminie decyduje organizator.  

• Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.  

•Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 

o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).  

•W związku z sytuacja epidemiologiczna związaną z COVID-19, organizator może 

zmienić imprezę na edycję wirtualną. Trasa będzie można pokonać w dowolnym 

miejscu, a swój wynik podać w linku przesłanym przez organizatora w dniu imprezy.  

W razie imprezy wirtualnej organizator zapewni pomiar czasu na określony czas w 

miejscu imprezy. Zawodnik może pokonać wyznaczoną trasę oraz odebrać medal. 

Organizator może również nie zapewnić pomiaru czasu w dniu imprezy, jeśli wytyczne 

rządowe w dniu imprezy na to nie pozwolą.  O każdej zmianie zapisani i opłaceni 

zawodnicy będą informowani drogą mailową. 

 

Do zobaczenia w dniu biegu! 



 


