
Regulamin Imprezy 
pod nazwą 

Gdańsk Biega 2016 
 
I. Organizator 
 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk. 
 

II. Cele 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
3. Promocja Miasta Gdańsk jako przyjaznego dla biegaczy. 

III. Termin i miejsce 

1. Impreza odbędzie się 23.10.2016 w Gdańsku. Start o godzinie 12:00. 
2. Start z plaży przy Molo w Brzeźnie. 
3. Długość trasy 3,3 km lub 6 km (do wyboru 1 lub 2 pętle). 

 
IV. Zgłoszenia do Imprezy  
 

1. Warunkiem zgłoszenia do Imprezy jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na 
stronie internetowej www.gdansk.pl/gdanskbiega w terminie od 03.10.2016 roku do 
20.10.2016 roku. 

2. Jest możliwość zgłoszenia się do Imprezy w dniu 23.10.2016 roku (niedziela)  
w namiotach rejestracji uczestników przed Molo w Gdańsku Brzeźnie w godzinach 
9:00 – 11:45. Zarejestrowane w tym dniu osoby nie otrzymują koszulek. 

3. Każda osoba chętna do wzięcia udziału w Imprezie może dokonać tylko jednego 
zgłoszenia. 

4. Koszulki otrzyma pierwsze 3500 osób, które z dowodem osobistym lub  
z prawidłowo wypełnionym upoważnieniem (zał. nr 1 Regulaminu) zgłoszą się do 
Punku Odbioru Koszulek. 

5. W przypadku osób niepełnoletnich koszulkę odbiera opiekun prawny. 
6. Organizator nie gwarantuje otrzymania przez uczestnika imprezy konkretnego 

rozmiaru koszulki. 
7. Odbiór koszulek możliwy jest w dniach: 

22.10.2016 r. (sobota) - w godz. 10:00 – 18:00 w kasach biletowych stadionu przy  
ul. Traugutta 29. 

V. Warunki Uczestnictwa 

1. W Imprezie prawo uczestnictwa mają osoby, które najpóźniej w dniu 23.10.2016 roku 
ukończą 18 lat. 

2. Osoby niepełnoletnie między 13. a 18. rokiem życia mogą uczestniczyć w Imprezie 
tylko po złożeniu pisemnego oświadczenia przez opiekunów prawnych lub rodziców  
o wyrażeniu zgody na uczestnictwo swoich podopiecznych w Imprezie bez opieki.  
Osoby małoletnie do lat 13 mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką 
osoby dorosłej, która podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią 
wg wzoru opracowanego przez Organizatora. 

3. Osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2, zwane dalej Uczestnikami, biorą udział  
w Imprezie na własną odpowiedzialność, deklarują, że są zdrowe i zdolne do wysiłku 
fizycznego związanego z Imprezą. 



4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 
obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych 
osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień 
Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników 
reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. 

5. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w Imprezie jest złożenie przez niego 
lub w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego/rodzica pisemnego 
oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w Imprezie 
rekreacyjnej – Gdańsk Biega 2016. Ww. oświadczenie składa się przy wypełnianiu 
formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej WWW (poprzez akceptację  
w odpowiednim check - boxie) lub w dniu Imprezy (poprzez podpisanie formularza). 

6. Ze względów bezpieczeństwa w Imprezie zabroniony jest udział osób poruszających 
się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, biegnących z wózkiem lub ze 
zwierzętami. Zabrania się również startu z kijami (trekkingowymi i Nordic Walking).  

7. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy, w tym w szczególności na trasę biegu 
przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.  

8. Na teren Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, 
nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

9. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków  
i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Imprezy. 
 

VI. Szatnie i depozyt 
 

1. Organizator Imprezy zapewnia możliwość przebrania się oraz przechowania swoich 
rzeczy osobistych w punktach depozytowych, zlokalizowanych na terenie Imprezy. 

2. Rzeczy można pozostawiać tylko w otrzymanych w punktach workach. 
3. Osoby oddające rzeczy do depozytu otrzymają opaskę na rękę z numerem 

identycznym jak na pozostawionym worku.  
4. Przy odbiorze depozytu osoby powinny kierować się do odpowiednich sekcji zgodnie  

z przydzielonym numerem na opasce. 
5. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 
6. Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu Imprezy, po okazaniu opaski  

z numerem. 
7. W przypadku zagubienia opaski rzeczy pozostawione w szatni zostaną wydane po 

odebraniu wszystkich pozostałych worków z rzeczami pozostawionymi przez 
Uczestników za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem 
potwierdzającego tożsamość Uczestnika. 

8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować 
zawartości worka z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika Imprezy  
w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego 
zawartości. 

9. Organizator dołoży wszelkich starań aby zdeponowane przez Uczestników worki były 
należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem i zniszczeniem. 

10. Rzeczy nieodebrane do zakończenia Imprezy tj. do godziny 14:00 w dniu 23.10. 2016 
roku zostaną zdeponowane w biurze Organizatora przy ul. Dąbrowszczaków 13 
w Gdańsku. 

11. Rzeczy będzie można odebrać do 28 października 2016 roku, po upływie tego 
terminu rzeczy zostaną rozdysponowane zgodnie z uznaniem Organizatora lub 
oddane na przechowanie na koszt i ryzyko Uczestnika. 

 

 



 
 

 
VII. Postanowienia Końcowe 
 

1. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora Imprezy. 
2. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu 

zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne  
z prawdą. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 
spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 
podczas dojazdu uczestników na teren Imprezy i w czasie powrotu z niej. 

4. Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku 
Uczestników niepełnoletnich odpowiedzialnością za udział w Imprezie obarczeni są 
ich opiekunowie prawni/rodzice). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 
wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił 
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Imprezie, w tym 
zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w 
tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie 
zdecydował się podjąć to ryzyko. 

5. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia 
związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności 
za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed,  
w trakcie lub po Imprezie. 

6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie szkody wyrządzone  
z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim. 

7. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 
zdrowotnego, od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesionych 
obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub 
udziałem Uczestników w Imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności 
oraz nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń 
odszkodowawczych z tym związanych. 

8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków Regulaminu oraz warunków 
uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym do Gdańsk Biega 
potwierdza zapoznanie się i pełną akceptację warunków Regulaminu i uczestnictwa 
w Imprezie.  

9. Organizator jest uprawniony do wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi i danych 
osobowych poszczególnych Uczestników, biorących udział w Imprezie. Wizerunki  
i dane Uczestników pozyskane w toku Imprezy mogą być wykorzystane  
w materiałach promujących Imprezę i wydarzeniach jej towarzyszących, w tym  
w szczególności materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, 
innych materiałach graficznych. Z tytułu czego Uczestnikom nie przysługują żadne 
gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, 
wypowiedzi i danych osobowych. 

10. Administratorem danych osobowych Uczestników biegu jest The North Event ul. 
Porębskiego 7B/6, 81–185 Gdynia – właściciel i operator serwisu 
elektronicznezapisy.pl. Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę  
na przetwarzanie ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym  
dla potrzeb realizacji procesu rejestracji.  

11. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych 
osobowych Uczestnik procesu rejestracji ma prawo dostępu do swoich danych 
osobowych oraz prawo ich poprawienia lub żądania ich usunięcia. 

12. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia udział w biegu. 



13. Nieznajomość Regulaminu Gdańsk Biega 2016 nie zwalnia Uczestnika z zasad 
określonych przez Organizatora w ww. dokumencie. 

14. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora. Zmiana nie 
wpływa na uprawnienia już nabyte. 

15. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych 
Organizatora zabezpieczających Teren Imprezy, w tym w szczególności trasę biegu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

22.09.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik numer 1 – upoważnienie do odbioru pakietu startowego 
 

UPOWAŻNIENIE 
 

Ja niżej podpisana/y  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
legitymująca/y się dowodem osobistym numer........................................................................... 
 
upoważniam 
Panią/Pana................................................................................................................................. 
 
 
legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer................................................... 
  
do odebrania mojego pakietu startowego Gdańsk Biega.  
Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego (do wglądu) oraz podpisane 
oświadczenie.  
 
 
Upoważniający: 
  
 
….…………………………………….....................         ………………………………………..  
Imię i nazwisko        czytelny podpis  

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Informuję, że znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziały w zawodach i startuję na własną 
odpowiedzialność.  
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U.  
Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb  
związanych z organizacją imprezy.  
 
 
 
….………………………………………………….              …………………………………………. 
Imię i nazwisko        czytelny podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 2 – zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka / podopiecznego 
 

 
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:  
 
 
 …………………….……..…………..………………………………………………………………. 
( imię i nazwisko dziecka /podopiecznego ); 
 
W imprezie Gdańsk Biega, która odbędzie się w dniu 23 października 2016 r. o godz. 12.00 
przy Molo w Gdańsku Brzeźnie 
 
Organizowanej przez  Gminę Miasta Gdańska Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Gdańsku z siedzibą w: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 ( dalej MOSiR )  
 
Oświadczam, że: 
 
- znany mi jest cel, charakter i program imprezy,  
- u dziecka/ podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub 
wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w imprezie.  
- wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/ 
podopiecznego oraz danych osobowych przez MOSiR w celach promocyjnych  
i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy.  
 
Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka (np. rodziców) 
 
złożone dnia ……………………………………………  
 
w ………………………………………………………… 
 
 
 
.......................................................................................................... 
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego 
 
 
................................................................................................. 
czytelny podpis 
 
 


