
                    MIELECKA DYCHA 

„Z JOY FITNESS CLUB”  

02.04.2017 MIELEC 

 

 
 

REGULAMIN 

 

1. CEL:  

- Popularyzacja biegania , jako najprostszej formy czynnego wypoczynku 

 - Propagowanie zdrowego stylu życia          

-  Promocja Joy Fitness Club  

  

2. ORGANIZATORZY: 

Organizatorem biegu jest PARK HANDLOWY – Strefa Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (39-300) 

przy ul. Władysława Szafera 33, NIP: 521-351-14-25, prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą – JOY FITNESS CLUB 

Akcję wspierają: 

 C.H Smoczka 

 Portal HEJ.mielec.pl 

 Lokalni partnerzy i sponsorzy 

 

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM 

 Termin: 2.04.2017 godz. 12:00 

 Trasa:  10 km, nawierzchnia asfaltowa i kostka brukowa 

 Start i meta: parking C.H Smoczka, ul. Władysława Szafera 33. 39-300 Mielec 

 Biuro zawodów: Recepcja JOY Fitness Club 

 

Program Imprezy: 

 

9:00 – 11:30 – otwarcie biura zawodów - weryfikacja zgłoszeń, wydawanie pakietów 

startowych, dokonywanie opłaty startowej, podpisywanie oświadczeń 

12:00 – start biegu na dystansie 10 km. 

13:45 – zamkniecie trasy i zakończenie biegu. 



14:00 – Uroczyste zakończenie biegu i dekoracja zwycięzców. 

14:15 – Losowanie nagród od sponsorów 

 

4. OPIS TRASY 

 Długość trasy ok 10 km po nawierzchni utwardzonej (asfalt + kostka brukowa) 

 Start i meta: parking C.H Smoczka 

 Punkt z wodą rozstawiony na ok. 5 km oraz na mecie biegu 

 

5. LIMIT I POMIAR CZASU  

 Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący  1h 45 min. od strzału startera. 

 Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety nie będą 

klasyfikowani.  

 Pomiar odbywa się przy pomocy chipów, które zawodnik  pobiera (wraz z numerem) 

w biurze zawodów. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i 

sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 

 

6. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

 Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne 

badania lekarskie lub przedłożą oświadczenie o zdolności do biegu podpisane od 

opiekuna prawnego.  

  Zgłoszenia:  (strona internetowa http://timekeeper.pl/zawody będzie aktywna od 01 

luty 2017 r.) lub w dniu startu w Biurze Zawodów od godz. 9:00 do 11:30 (Recepcja 

JOY FITNESS w Mielcu ul. Szafera 33 

  Zgłoszenia online można dokonywać do  20 marzec 2017 roku. do godz. 24:00. Po 

tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 2 

kwiecień 2017r. 

 Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze 

Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w przypadku osób nieletnich 

legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem. 

 Odbiór numeru startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie 

podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego 

zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia, podpisane 

przez Uczestnika Biegu. 

 Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ 

zostaną zdyskwalifikowani. 

 Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na 

wysokości klatki piersiowej. 

  Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz 

alkoholu. 

 Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

 



7. KLASYFIKACJA: 

 Bieg na 10 km – limit 300 uczestników 

 Klasyfikacja OPEN – miejsca 1-3 Kobiety i Mężczyźni 

 Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 

1. K/M-20  16-29 lat 

2. K/M-30  30-39   

3. K/M-40  40- 49  

4. K/M-50  50-59 

5. K/M- 60+ 

 Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie biorą udziału w kategorii wiekowej 

 

 8. NAGRODY IŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

 

 Pakiet startowy zawiera: numer startowy, wodę  i napoje izotoniczne, koszulkę 

techniczną, pamiątkowy medal na mecie oraz posiłek 

  Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych OPEN kobiet i mężczyzn 

otrzymują puchary lub nagrody pieniężne/rzeczowe (wysokość nagród zostanie 

podana w ostatnim tygodniu przed zawodami) 

 Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchar, 

nagrody rzeczowe (nagrody zależeć będą od pozyskanych środków od sponsorów). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w 

wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych 

klasyfikacji.  

 Zawodnicy, którzy zostaną nagrodzeni w kategorii OPEN, nie będą nagradzani w 

poszczególnych kategoriach.  

 Losowanie nagród w loterii wśród uczestników biegu. 

9. OPŁATY STARTOWE 

 Każdy uczestnik biegu ponosi koszty opłaty wpisowej. Opłata wpisowa wynosi w 

zależności od terminu wpłaty.  

o 30 zł do 28 lutego 2017 r. 

o 40 zł do 20 marca 2017 r.  

o 50 zł gotówką w Biurze zawodów w dn. 2 kwietnia 2017 

 

 Opłata startowych można dokonywać za pomocą płatności elektronicznych 

timekeeper bądź przelewem bankowym: 

PARK HANDLOWY – STREFA SP. Z O.O. ul. Władysława Szafera 33, 39-300 Mielec 

Nr konta: 50 8642 1168 2016 6810 6728 0001 

W tytule przelewu proszę podać: Bieg 10 kilometrów - imię i nazwisko osoby 

startującej. 



 Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz nie można jej przenosić na innego 

uczestnika.  

 W przypadku wniesienia opłaty wpisowej w niewystarczającej wysokości (np. w 

wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) 

zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on 

był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.  

 W ramach wpisowego Organizator zapewnia: - chipa do zwrotu na mecie (w razie 

braku zwrotu chipa organizator obciąży uczestnika kosztami zakupu chipa) - numer 

startowy z agrafkami - medal na mecie - wodę i posiłek regeneracyjny po biegu - 

opieka medyczna.    

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę 

 Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się 

na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz z kijkami jak również 

biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, 

które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest 

do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do 

uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. 

 Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem, 

umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z 

depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie otrzymanego numeru w punkcie 

depozytowym. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru depozytowego, 

Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 

Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty 

robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi za nie 

odpowiedzialności.  

 Organizator  nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub 

od odpowiedzialności cywilnej  z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 

poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą 

wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.  

 Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich 

mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez 

podania powodów 

 Zawodnicy biorący udział w biegu ubezpieczają się na własną odpowiedzialność. 

 Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym 

Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 

U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a 

także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z 



Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, 

wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub 

związanych z uczestnictwem w zawodach  „ na potrzeby reklamowe, promocyjne, a 

także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-

telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich 

modyfikowania. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany interpretacji regulaminu 

 

   

Kontakt: 

JOY FITNESS CLUB  TEL. 883-234-888  

  

email: M.KOZDRAS@JOYFITNESSCLUB.PL  TEL . 531-021-333 

mailto:M.KOZDRAS@JOYFITNESSCLUB.PL

