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Nowa Sarzyna, 10 czerwca 2017 r.  



I. CEL ZAWODÓW  
 

Celem zawodów jest:  
1. Uczczenie rocznicy 80-lecia powstania CIECH Sarzyna S.A. 
2. Promocja CIECH Sarzyna S.A.  
3. Promocja Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 
4. Integracja pracowników Grupy CIECH, mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 

oraz osób uprawiających biegi, 
5. Podnoszenie sprawności fizycznej, 
6. Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  

 
II. ORGANIZATOR  

CIECH Sarzyna S.A. 
 

Partnerzy Biegu: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa  Sarzyna, Spółki Grupy CIECH S.A. lokalizacja 
Nowa Sarzyna. 

 
III. TERMIN, MIEJSCE I TRASA  

1. Termin biegu: 10 czerwca 2017 r., start biegu: godz. 10:00. 
2. Start wspólny i meta znajdować się będzie w tym samym miejscu na terenie Miejsko-

Zakładowego Klubu Sportowego UNIA Nowa Sarzyna, ul. Piłsudskiego 2, 37-310 Nowa 
Sarzyna. 

3. Biuro Biegu znajdować się będzie na terenie Miejsko-Zakładowego Klubu Sportowego 

UNIA Nowa Sarzyna, ul. Piłsudskiego 2, 37-310 Nowa Sarzyna. 

4. Dystans biegu dla kobiet i mężczyzn wynosi około 11 km. 
5. Trasa biegu przebiega: 

- 8 km- drogą asfaltową przyległą do CIECH Sarzyna S.A.,  
- 3 km- drogami i ścieżkami leśnymi przyległymi do CIECH Sarzyna S.A. 

6. Punkty z wodą na trasie biegu: 
                 - I punkt- 4 km od startu, 
                - II punkt- 7 km od startu. 

7.  Na trasie Biegu będzie się znajdować ścianka z wodą. 

 
IV. UCZESTNICTWO  

1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie mieszkańcy województwa podkarpackiego, 
zameldowani na terenie województwa podkarpackiego, którzy ukończyli 18 lat. 
Miejsce zameldowania będzie potwierdzane pisemnym oświadczeniem składanym 
przez uczestnika Biegu.  

2. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność.  
3. Uczestnik Biegu we własnym zakresie dokonuje ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  
4. Uczestnik wyraża zgodę, że nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.  
5. Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu 
rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów oraz do wykorzystania 
wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy zgodnie z ustawą 
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t. j.). 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału  
w zawodach, a każdy zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
żądania ich poprawienia.  



6. 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 również, a także 
podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez 
ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów  
i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, 
materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych 
nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, 
gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być 
wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych 
celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i 
podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości 
możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, 
podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, 
że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do 
uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym 
punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, 
nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika  
w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego 
Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji. 
 

V. KLASYFIKACJE  
 

Zawody rozgrywane są w następujących klasyfikacjach:  
1. Najszybszy pracownik Grupy CIECH z podziałem na K/M, 
2. Najszybszy zawodnik Biegów z podziałem na K/M, 
3. Najszybsi w klasyfikacjach wiekowych: 

1) Klasyfikacje wiekowe w kategorii kobiet: 
- K-1 - wiek 18-30  
- K-2 - wiek 31-40 
- K-3 - wiek 41-50 
- K-4 - wiek 51-60 
- K- 5 - wiek 61 + 
2). Klasyfikacje wiekowe w kategorii mężczyzn: 
- M-1 - wiek 18-30  
- M-2 - wiek 31-40 
- M-3 - wiek 41-50 
- M-4 - wiek 51- 60 
- M- 5 –wiek 61 + 

          Przy ww. klasyfikacji wiekowej decyduje data urodzenia. 
 
VI. NAGRODY  
 

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 
2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach najszybszy pracownik Grupy CIECH  

z podziałem na K/M oraz najszybszy zawodnik Biegów z podziałem na K/M otrzymują 
nagrody: 
- za zajęcie I miejsca: 250 zł; 
- za zajęcie II miejsca: 150 zł; 



- za zajęcie III miejsca: 100 zł. 
3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych Biegu otrzymają nagrody 

rzeczowe. 
 
VII. ZGŁOSZENIA  
 

1. Każdy uczestnik chcąc zostać zarejestrowany na liście startowej musi dokonać 
indywidualnego, osobistego zgłoszenia przez wypełnienie i wysłanie drogą 
elektroniczną formularza umieszczonego pod linkiem: 
http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=251w terminie do dnia 09.06.2017 r.  lub do 
wyczerpania limitu miejsc. 

2. Każdy zawodnik rejestruje się tylko jeden raz.  
3. Dokonywanie zmian wynikających z pomyłek lub przyczyn technicznych przesyłu 

zgłoszenia jest możliwe przez kontakt z podmiotem przyjmującym zgłoszenia, 
TIMEKEEPER Pomiar Czasu w Sporcie, Tel. 517 732 199, e-mail: biuro@timekeeper.pl 
najpóźniej do upływu terminu przyjmowania zgłoszeń.  

4. Ze względu na ograniczone możliwości trasy ustala się limit 250 osób, pierwszeństwo 
w uczestnictwie w Biegu mają pracownicy Grupy CIECH.  

5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o umieszczeniu na liście startowej 
Biegu zadecyduje kolejność wpływu zgłoszeń i opłaty startowej. 

6. Organizator nie zapewnia zakwaterowania.  
7. Organizator wprowadza opłatę startową w wysokości 10 zł od zawodnika.  
8. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.  
9. Opłata startowa jest warunkiem weryfikacji zawodnika na liście startowej.  
10. W tytule należy podać imię i nazwisko oraz jednostkę zawodnika, za którego opłata 

jest dokonywana.  
11. Opłaty startowej dokonuje się przelewem bankowym on-line przez płatność 

internetową TPAY. W tym celu po dokonaniu rejestracji należy kliknąć przycisk „Opłać 
start” znajdujący się z prawej strony nazwiska zawodnika na liście startowej.  

12. W ramach wpisowego Organizator zapewnia: 
- medal (dla osób które ukończą bieg w limicie czasowym), 
- pamiątkową koszulkę, 
- ciepły posiłek po biegu, 
- wodę na trasie biegu, 
- baton energetyczny, 
- elektroniczny pomiar czasu, 
- gadżety upominkowe. 

13. Szczegółowe informacje dotyczących biegu udzielane są pod nr telefonów: +48 
667 948 302 i +48 601 057 550. 

14. Weryfikacja listy startowej nastąpi w dniu zawodów do godz. 9:30. 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  
2. Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami  

z przodu na koszulce i być widoczny. Zasłanianie numeru startowego w części lub  
w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą 
dyskwalifikacji. 

3. Brak numeru oznaczającego zawodnika na mecie lub zagubienie transpondera (chipa) 
na trasie skutkuje nie sklasyfikowaniem go na mecie. 

4. Numer staje się własnością zawodnika i nie podlegają zwrotowi.  



5. W biurze zawodów każdy zawodnik zostanie wyposażony w transponder (chip) 
wielorazowego użytku, który podlega zwrotowi po zakończeniu biegu i instrukcję 
jego zamontowania.  

6. Numer startowy należy odebrać osobiście w biurze zawodów. Nie można odbierać 
numeru startowego w imieniu innej osoby. 

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest w dniu zawodów w biurze zawodów do złożenia 
własnoręcznego podpisu na wydrukowanej przez organizatora karcie zgłoszenia lub 
wypisania takiej karty podczas rejestracji na miejscu najpóźniej do godz. 9:20  
i pobrania numeru startowego. 

8. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.  
9. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. 
10. 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.  

11. Uczestnik Biegu zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, 
które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play 
oraz niniejszego regulaminu. 

12. Zawodnicy skracający trasę Biegu będą dyskwalifikowani. 
13. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do 1 godziny po ogłoszeniu 

wyników, po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł w Biurze Zawodów. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu  

i paramedycznemu zatrudnionemu lub świadczącego usługę w imieniu Organizatora 
do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów 
medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

15. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy 
są ostateczne i nieodwołalne. 

16. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich 
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu. 

17. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 
Organizatorowi. 

18. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator zawodów. 
19. Podczas wręczania nagród zawodnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie 

własnego numeru startowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IX. PROGRAM BIEGU 80-lecia CIECH Sarzyna S.A. 

 
 
10 czerwca 2017 r.  
 
08.00 – 09.20  

 
przyjazd uczestników, weryfikacja 
zgłoszonych, przydzielenie numerów 
startowych,  
 

09.30 – 09.50  rozgrzewka (stadion),  
 

09.50  otwarcie zawodów,  
 

10.00  start wspólny,  
 

10.00 – 11.30  kontrola czasu, weryfikacja  
i podsumowanie wyników,  
 

11.00 – 12.30  integracja uczestników przy wspólnym 
posiłku,  
 

ok.12.30  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 
 

 


