
 

 
 
 
 

 

REGULAMIN – V BIEG WOLNOŚCI 
 

KIJE 2022 
 
 
 

I. CEL IMPREZY 
 

1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania i marszu nordic walking jako ogólnie 

dostępnej, najprostszej formy ruchu i rekreacji. 
 

2. Promocja gminy Kije oraz popularyzacja walorów kraj obrazowych Ponidzia. 

 

3. Kontynuacja tradycji rozgrywania Biegu Wolności na terenie Gminy Kije.  
 

 

II. ORGANIZATORZY 
 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije 
 

2. Urząd Gminy Kije i Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach. 

 

3. Radny Rady Gminy w Kijach: Sylwester Fiuk. 

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości osobami do kontaktu są: 

 

1. Piotr Magdziarz – Dyrektor Biegu, tel.: 880 195 503  
 

2. Sylwester Fiuk – Współorganizator, tel.: 792 783 453 

 
 

III. FORMUŁA 
 

Zawody zostaną rozegrane na dwóch dystansach: 
 

1. Bieg główny na 10 km. 
 

2. Bieg towarzyszący na 5 km. 

 

Trasa biegu głównego wiedzie głównie gminnymi oraz powiatowymi drogami i składa się z 

dwóch okrążeń po 5 km każde. Z kolei zawodnicy startujący na krótszym dystansie w biegu 

towarzyszącym przemierzają tą samą trasę biegnąc jedno okrążenie. 

Jako załącznik do niniejszego regulaminu dołączono mapy obu tras. 
 

 

Trasę można pokonać zarówno biegnąc jak i maszerując z kijkami.  
 

 

 



 

IV. TERMIN I MIEJSCE, LIMIT CZASU 
 

1. Bieg i marsz odbędą się 19 czerwca 2022 roku (niedziela) Kijach. 

2. Miejscem rozgrywania biegu (start, meta oraz biuro zawodów) jest obiekt 

Kasztelania w Kijach. 

 
 

3. Start V Biegu Wolności na dystansie 5 km oraz 10 km nastąpi o godzinie 14:00.  
 

4. Meta i start zawodów usytuowane będą usytuowane w tym samym miejscu, tj. na 

terenie kompleksu Kasztelania. 
 

5. Zawody V Biegu Wolności będą przebiegać głównie powiatowymi i gminnymi 

drogami asfaltowymi. 
 

6. Limit czasu do pokonania trasy dla obu tras wynosi 2 godziny.  

 

 

 



 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

1. Limit wiekowy dla biegu głównego na 10 km to 15 lat , ukończone najpóźniej w dniu 

biegu, natomiast w biegu towarzyszącym nie ma limitu wiekowego. 
 

2. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ponadto prawidłowo wypełnią 

formularz rejestracyjny i uiszczą opłatę startową. Wypełnienie formularza 

rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na 

uczestnictwo w biegu. 
 

4. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza 

podpisując oświadczenie o zdolności zdrowotnej w dniu biegu. 
 

5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się 

z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i 

wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora. 
 

6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy 

przymocowany w miejscu widocznym. 
 

7. Wraz z numerem każdy zawodnik otrzymuje chip zwrotny mocowany do buta, 

który należy zwrócić po zakończeniu biegu. Jest to warunek bez którego biegacze 

nie będą klasyfikowani. 

 
 

 

VI. ZGŁOSZENIA 
 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane pod adresem:  https://www.pomiaryczasu.pl 
 

2. Elektronicznie można się zapisać do dnia 17.06.2022 roku do godziny 20:00 
 

3. Zapisy w dniu biegu, będą odbywać się w biurze zawodów w godzinach 12:00-13:30. 
 

4. W obu biegach łącznie obowiązuje limit startujących, który wynosi 100 osób. O 

kolejności zgłoszeń decyduje zapisanie na listę oraz uiszczenie wpłaty.  
 

5. Udział z numerem startowym innym niż swoim grozi dyskwalifikacją.  

 

 

VII. OPŁATA STARTOWA, ŚWIADCZENIA, SPRAWY FINANSOWE 
 

1. Opłaty startowe dla biegu głównego oraz biegu towarzyszącego wynoszą:  
 

-20 zł do dnia 05.06.2022 r., 
 

-30 zł od 06.06.2022 r. do 17.06.2022 r. oraz w dniu biegu.  

 

OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18-TEGO ROKU ŻYCIA ORAZ WSZYSCY 

MIESZKAŃCY GMINY KIJE SĄ ZWOLNIONE Z OPŁATY STARTOWEJ!  



 

 

 

2. Opłatę startową należy uiścić przy procesie elektronicznej rejestracji uczestników na 

bieg. 
 

3. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują pakiet startowy, numer 

startowy z chipem, pamiątkowy medal, napój i posiłek regeneracyjny na 

mecie. 
 

4. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 

 

VIII. KLASYFIKACJA 
 

1. W ramach zawodów będą prowadzone następujące klasyfikacje: 
 

BIEG GŁÓWNY NA 10 KM: 
 

1) Kobiety – klasyfikacja generalna OPEN 
 

2) Mężczyźni – klasyfikacja generalna OPEN 
 

3) Kobiety – najlepsza zawodniczka powiatu pińczowskiego 
 

4) Mężczyźni – najlepszy zawodnik powiatu pińczowskiego 
 

5) Kobiety – najlepsza zawodniczka Gminy Kije 
 

6) Mężczyźni – najlepszy zawodnik Gminy Kije 

 
BIEG TOWARZYSZĄCY NA 5 KM: 
 

1) Kobiety – klasyfikacja generalna OPEN 
 

2) Mężczyźni – klasyfikacja generalna OPEN 
 

3) Kobiety – najlepsza zawodniczka powiatu pińczowskiego 
 

4) Mężczyźni – najlepszy zawodnik powiatu pińczowskiego 
 

5) Kobiety – najlepsza zawodniczka Gminy Kije 
 

6) Mężczyźni – najlepszy zawodnik Gminy Kije 

 
 
IX. NAGRODY 
 

1. Za miejsca I-III w  OPEN ww. klasyfikacjach zawodnicy otrzymają puchary  

upominki rzeczowe. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy w kategoriach 

powiatowych i gminnych również otrzymają nagrody. 

 
2. Każdy uczestnik, który ukończy bieg w określonym regulaminem limicie czasu 

otrzymuje pamiątkowy medal. 
 

3. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kategoriach OPEN kobiet i 

mężczyzn nie otrzymują nagrody po raz drugi w kategoriach powiatowych 

oraz gminnych. 



 

  
4. Organizator zastrzega sobie prawo ufundowania dodatkowych 

nagród w wybranych klasyfikacjach. 

 

X. PROGRAM ZAWODÓW 
 

1. 12:00 – 13:30 –  praca biura zawodów, wydawanie pakietów startowych. 
 

2. 12:00 – 14:00 – praca magazynu depozytów, w którym będzie można złożyć rzeczy 

osobiste i odebrać za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego 

przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez 

inną osobę. Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz 

dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi za nie 

odpowiedzialności. 
 

3. 14:00  start biegów na 10 i 5 km. 

 

4. 15:30 – dekoracja zwycięzców biegu i wręczenie nagród. 
 

 

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI, RODO 
 

W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych organizatorzy biegu informują: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowa Instytucja Kultury Kasztelania 

 
Kije (zwany dalej „Administratorem”), który Procesorem ustanowił firmę Legierski 

Projects, z siedzibą: Istebna 235, 43-470 Istebna; e-mail:: biuro@pomiaryczasu.pl. 

2. Przekazanie danych odbywa się w celach administracyjnych, marketingowych i 

promocyjnych.  

3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Administratora, w celu 

zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku zawodnika 

utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, w formie fotografii lub 

zapisu video jako wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych 

przez Administratora. 

5. Dane zawodnika po zapisie na bieg zostaną opublikowane na liście startowej, a po 

zawodach na liście z wynikami na stronie internetowej https://www.pomiaryczasu.pl/. 
 

mailto:biuro@pomiaryczasu.pl


 

6. Administrator zapewnia zawodnikom realizację uprawnień: 

prawa żądania dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także 

przenoszenia. 
 

7. Zgoda na przetwarzania danych osobowych może zostać wycofana przez uczestnika w 

dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda 

może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu 

zgody na adres siedziby Administratora. 
 

8. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym 

podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizuj ą na 

zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, 

wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu. 
 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich ani 

organizacji międzynarodowych. 
 

10. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez 

zawodników. 
 

11. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny 

do realizacji danej imprezy i jej rozliczenia 

 
 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą służby medyczne oraz strażacy. 
 

2. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 

3. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską oraz depozyt. 
 

4. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia 

lub skradzione podczas imprezy. 
 

5. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
 

6. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorom. 
 

7. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną 

zdyskwalifikowani. 
 

8. Zawodnicy śmiecący na trasie zostaną zdyskwalifikowani. 

 



 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian 

w Regulaminie, wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O 

ewentualnych zmianach w regulaminie Organizator poinformuje przed rozpoczęciem 

biegu. 
 

10. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu, a nie ujęte w Regulaminie 

rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. 


