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REGULAMIN BIEGU MEDIRUN – NORDIC WALKING 
 

I. ORGANIZATOR 
 
Organizatorem MediRun – NORDIC WALKING jest Centrum Zdrowia Rodziny sp. z 
o.o. , ul. Wiosenna 5, 61-160 Daszewice, NIP 7773266347 prowadząca 
wielospecjalistyczną przychodnię lekarską w Kamionkach przy ul. Mostowej 12, 
oferującą kompleksową opiekę medyczną dla całej rodziny, w tym usługi lekarza 
rodzinnego, lekarzy specjalistów, diagnostykę laboratoryjną, obsługę 
ubezpieczeń medycznych i Niepublicznej Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej. 
 

II. CEL 
 
Ideą MediRun – NORDIC WALKING jest propagowanie zdrowego trybu życia, 

edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia i zachęcenia do aktywnego wypoczynku 

w gronie najbliższych. Biegowi towarzyszy również cel charytatywny  

 
III. TERMIN I MIEJSCE 

 
1. Zawody odbędą się w dniu 21 września 2019 r na terenie Leśnictwa 

Mieczewo. 
2. Miasteczko biegowe (Miasteczko Zdrowia)  i biuro zawodów mieści się przy 

Szkole Podstawowej w Kamionkach, ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki 

3. Start  i meta  – okolice skrzyżowania ul. Mieczewskiej i ul. Malwowej 

4. Start godz. 11:00. 

5. Dystans dla zawodników wynosi ok. 7 km. 
 
IV. TRASA  

 
1. Trasa obejmuje odcinek o dł. ok 1,4km dwie pętle leśne o długości ok. 4 km 

każda. 
2. Trasa przebiegać będzie nieutwardzonymi duktami leśnymi na terenie 

Leśnictwa Mieczewo, Nadleśnictwo Babki. Niedopuszczalne jest skracanie 
trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie 
oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr. 
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V. LIMIT CZASU 
1. Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 1,5h. 
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w limicie czasu zobowiązani są do 

zejścia z trasy. 
 
VI. ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji, opłacenie pakietu 
startowego oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji 
uczestnictwa, co do której istnieje podejrzenie, że została wypełniona 
niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec 
którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego 
Regulaminu. 

3. Łączna liczba Uczestników NORDIC WALKING jest ograniczona do 50 
zawodników (decyduje kolejność zgłoszeń). Organizator zastrzega sobie 
prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby 
Uczestników. 

4. Organizator zastrzega możliwość zwiększenia limitu osób startujących. 

5. Rejestracji można dokonać poprzez formularz rejestracyjny: 
a) elektronicznie przez stronę WWW do dnia 16 września 2019. 
b) w dniu zawodów w Miasteczku Zdrowia przy Szkole Podstawowej w 

Kamionkach, ul. Mieczewska 36.  

6. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za 
pakiet startowy. 

7. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy  
a) 20 września 2019 r w godzinach 8:00 – 18:00 Centrum Zdrowia 

Rodziny, ul. Mostowa 12, 62-023 Kamionki 
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b) 21 września 2019 r. w biurze zawodów w miasteczku biegowym w 
godzinach od 8:00 do godziny 9:30.  

 
VII. UCZESTNICTWO 

1. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby, które do dnia imprezy ukończyły 16 
roku życia. 

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody na udział w 
biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru 
pakietu startowego w dniu zawodów. 

3. Uczestnik przedstawia zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego 
uczestnictwa w biegach długodystansowych lub składa oświadczenie o takiej 
zdolności i starcie na własną odpowiedzialność. 

4. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego 
zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.  

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. 

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym 

ryzyko.  

6. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na 
życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą 
wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, 
oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Organizator nie ubezpiecza 
też zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

7. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymują min.: numer startowy, wodę oraz 
chip do pomiaru czasu a po ukończeniu zawodów  pamiątkowy medal. 

8. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipa umieszczonego w obuwiu 
Uczestnika. 

9. Po zakończeniu zawodów chip należy zwrócić w biurze zawodów. 
 

VIII. OPŁATY 
1. Opłata startowa za udział w NORDIC WALKING wynosi 30 zł. 
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
3. Opłacenie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 
4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po uiszczeniu opłaty, okazaniu 

dokumentu tożsamości oraz podpisaniu deklaracji uczestnictwa w biurze 
zawodów (osobiście lub przez osobę upoważnioną). 

5. Przepisanie numeru na inną osobę nie będzie możliwe. 
 

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY 
1. Podstawą ustalenia klasyfikacji biegu będą uzyskane wyniki według pomiaru 

czasu netto. 
2. Organizatorzy przewidują klasyfikację indywidualną – kobiet i mężczyzn po 3 

zawodników. 
Zdobywcy miejsc I – III w biegu otrzymują pamiątkowe puchary. 
 

X. REKLAMACJE 
Wszelkie reklamacje, protesty, skargi i zażalenia należy zgłaszać do organizatora, 
a jego decyzje są ostateczne. 
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XI. RODO 

Dane  osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia 
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 Osobowych 
(RODO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018 r. poz. 1000). Klauzula informacyjna znajduje się na stronie 
internetowej biegu: www.medirun.pl  i w biurze zawodów. 

 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas zawodów wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe 
przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego 
w części lub w całości powoduje dyskwalifikację. 

2. Podczas  zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip. 
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie 

w trakcie trwania imprezy. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone 

przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w zawodach oraz zwolniony jest 
z obowiązku naprawienia takich szkód. 

5. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie 
uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w NORDIC WALKING 
w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, 
poleceń Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu. 

6. Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw 
nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany 
Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu. 
 

 

http://www.medirun.pl/

