
III MIELECKA DYCHA „Z JOY FITNESS CLUB” 

30.03.2019 MIELEC 

 

 
 

REGULAMIN 

 

1. CEL:  

• popularyzacja biegania , jako najprostszej formy czynnego wypoczynku 

• promocja aktywności fizycznej w Mielcu 

• promocja Joy Fitness Club 

 

2. ORGANIZATOR: 

JOY FITNESS CLUB – prowadzony przez Park Handlowy – Strefa Sp. z o.o. z siedzibą w 

Mielcu przy ul. Władysława Szafera 33 

 

3. PARTNERZY:  

• C.H Smoczka 

• HejGrupa 

• Autopart S.A 

• Patronat Honorowy – Europoseł Tomasz Poręba 

 

4. TERMIN I MIEJSCE: 

 

30.03.2019 – JOY FITNESS CLUB MIELEC, ul. Władysława Szafera 33 

 

5. PROGRAM ZAWODÓW: 

 

8:00 – 11:30 – otwarcie biura zawodów 

11:45 – 11:55 – rozgrzewka  

12:00 – start wspólny biegu na dystansie 10 km  

13:30 – dekoracja biegu po przybiegnięciu ostatniego zawodnika (może ulec 

przyspieszeniu) 

14:00 – losowanie nagród od sponsorów i zakończenie zawodów 

 



Zgłoszenia i odbiór pakietów startowych możliwe w dn: 29.03.2019 w godz. 10:00 -18:00 

oraz 30.03.19 w godz. 8:00-11:30 

 

6. TRASA I KLASYWIKACJE: 

 

Trasa 10 km – nawierzchnia asfaltowa – oznakowanie co 1 km, punkt z wodą na 5 km 

 

Klasyfikacja:  

• 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+ 

 

7. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

• Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 

obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci. 

• Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby. 

• Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 24 marca, po 

wpłaceniu wpisowego 

• Wpisowe:  

• do 17.02.2019 – 40 zł 

• do 24.03.2019 – 50 zł 

• po  24.03.2019 – 60 zł 

• W dniu zawodów liczba pakietów startowych ograniczona! 

• Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie 

http://timekeeper.pl/ oraz wpłaciły wpisowe do 24 marca 2010r. i ukończyły 18 lat do 

30.03.2019r.  

• Rejestracja zawodników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej. 

Zawodnik zapisujący się do zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora oraz akceptuje jego politykę prywatności. 

• Pełny pakiet startowy gwarantowany jest dla wszystkich, którzy zgłosili się drogą 

elektroniczną i opłacili pakiet do dnia 24.03.2019 

•  Pakiet startowy obejmuje: sportowy gadżet , numer startowy, czip, posiłek 

regeneracyjny. Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal    

okolicznościowy i butelkę wody, napój izotoniczny.  



• Zawodnik zobowiązany jest wystartować z numerkiem i czipem przydzielonym przez 

Organizatora. 

• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik 

rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 

imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie 

na własną odpowiedzialność. 

• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z 

regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegani 

• 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. 

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

uczestnika.  

9. 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.  

 

8. NAGRODY I ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

 

• Nagrody finansowe w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn:  

o Miejsce I – 500 zł    

o Miejsce II – 200 zł    

o Miejsce III – 100 zł 

 

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

otrzymują dodatkowo puchary  

• 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.  

• Wśród uczestników biegu zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Podczas 

losowania nagród tylko obecne osoby mogą zgłosić się po ich odbiór. Brak wyczytanej 

osoby powoduje losowanie kolejnego uczestnika. 



• Organizatorzy przewidują elektroniczny pomiar czasu.  

• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione. 

• Szatnie, depozyt, natryski do dyspozycji na terenie Joy Fitness Club 

• Limit czasowy w biegu to 90 minut.  

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  

• Organizator nie ubezpiecza zawodników. 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.  

• Odbiór pakietów startowych z dowodem tożsamości. 

• Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych. 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

• Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

• Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie. 

• 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. 

• 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. 

 

9. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW: 

 

• Jacek Żądło – t: 790 714 827 

• Marcin Kozdraś – t: 531 021 333, m: info@joyfitnessclub.pl 


