
Bieg Górski Artura Hajzera "Słonia" 

REGULAMIN 

Cel 

Przypomnienie postaci Artura Hajzera i uczczenie jego pamięci. 

Organizator: 

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki 

04-549 Warszawa 

ul. Korkowa 167 

NIP 527-23-07-689 

Termin i miejsce: 

Zawody odbędą się 6 lipca 2022 r. o godzinie 18.00 w parku Romana Kozłowskiego w 
Warszawie (Kopa Cwila), ul. Koński Jar przy stacji metra Ursynów. 

Dystans: 

5,5km; Trasa wytyczona jest na pętli długości 1,1km, z dwoma podbiegami na każdym okrążeniu 

Biegi odbędą się na wyznaczonych trasach po alejkach spacerowych o nawierzchni mieszanej – 
trawa, kostka i asfalt. Biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym. 

Świadczenia 

Organizator oferuje zawodnikom: 

- oznaczenie trasy 

- nagłośnienie strefy start/meta 

- medal 

- napoje i przekąski na mecie 

Organizator nie zapewnia: szatni, depozytu. 

 

Program imprez: 

17.00 – otwarcie biura zawodów i wydawanie numerów startowych 

18.00 – start 

19.00 – dekoracje i zakończenie imprezy 

Warunki uczestnictwa 

W biegu mogą wystartować osoby, które mają ukończone 15 lat, a ponadto posiadają aktualne 
badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym 
lub zaakceptują oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie 
zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na 
udział w zawodach. 

Zgłoszenia 

Zgłoszenie odbywa się online. 



Warunkiem dopuszczenia do udziału jest wniesienie podczas rejestracji darozizny na rzecz 
Fundacji Kukuczki w wysokości 40 zł  

W przypadku wyczerpania się limitów miejsc w biegach, lista startowa jest zamykana i nie 
przewiduje się przyjmowania zgłoszeń w dniu biegu. 

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji za pośrednictwem systemu płatności 
elektronicznych. 

Udział w biegu bez rejestracji lub z numerem zarejestrowanym na innego zawodnika jest 
niedopuszczalny. 

W przypadku nie wzięcia udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.  

Rezygnacja 

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych 
z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl . 

Ważne! Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z 
udziału. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika. Odbiór pakietu startowego w terminie 
wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest 
możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu. 
Prosimy o przemyślaną rejestrację do imprezy. 
 
Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w 
formie elektronicznej lub są do odbioru w biurze zawodów. Nie wystawiane są faktury proforma, 
faktury kredytowe, nie wysyłane są faktury pocztą. 

  

Klasyfikacje 

Open i w kategoriach wiekowych co 10 lat M/K 15-29, M/K 30-39, M/K 40-49, M/K 50-59, M/K 
60+. 

Pomiar czasu w technologii RFID na podstawie odczytów chipów umieszczonych na numerze 
startowym zawodnika. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego 
Kukuczki. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Administrator powierzy do przetwarzania dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za 
prowadzenie rejestracji zawodników, płatności online. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do 
treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na 
ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie. 

Postanowienia końcowe 
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą 
rozpatrywane bez zwłoki. 
Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne; w centrum zawodów będzie obecny ratownik 
KPP i apteczka. W pilnych przypadkach organizator zawiadomi o wypadku Państwowe 
Ratownictwo Medyczne. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 
za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, 
za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru. 
Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu. 
 

 


