
Regulamin biegu dla dzieci zawodów 
„NorDan RUN” 2023 r. 

I. Informacje ogólne 

Art. 1. Bieg „NorDan RUN”, zwany dalej „Zawodami”, jest imprezą biegową o charakterze 
sportowym. 

Art. 2. Zawody mają charakter terenowy. Wyznaczone przez Organizatora trasy Zawodów 
przebiegają w przeważającej części ścieżkami parku miejskiego w Wolsztynie. 

Art. 3. Łączny limit uczestników biegu dla dzieci wynosi 80 osób. 

Art. 4. Organizatorem Zawodów jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Wolsztyński Klub 
Biegowy” z siedzibą w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn. 

Art. 5. Sponsorem tytularnym jest firma NorDan Sp. z o.o. 

Art. 6. Dyrektorem i koordynatorem Zawodów jest Bartosz Fudali. 

Art. 7. Oficjalna strona internetowa Zawodów, zwana dalej „Stroną”, znajduje się pod 
adresem www.nordanrun.pl 

II. Cele Zawodów 

Art. 8. Cele Zawodów opisane są w „Regulamin główny zawodów NorDan RUN 2023 r.”. 

III. Termin i miejsce 

Art. 9. Zawody zostaną przeprowadzone w sobotę 02.09.2023r. Termin przeprowadzenia 
Zawodów może ulec zmianie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o czym 
Organizator ma obowiązek niezwłocznie poinformować na Stronie. 

Art. 10. Biuro Zawodów znajduje się w Wolsztynie, ul. Poznańska 1, 64-200 Wolsztyn, obiekt 
„Fala Park”. 

Art. 11. Strefa startu i mety biegu dla dzieci oraz pozostałych tras zlokalizowana jest przy 
obiekcie „Fala Park” od strony jeziora wolsztyńskiego. 

IV. Trasy 

Art. 12. Start i meta biegu dla dzieci  oraz pozostałych tras zlokalizowane są przy obiekcie „Fala 
Park” w Wolsztynie, ul. Poznańska 1, 64-200 Wolsztyn, od strony jeziora wolsztyńskiego. 

Art. 13. Przypisanie do trasy następuje według roku urodzenia: 

1. Dystans około 150 m: 



 roczniki 2020 i 2019, 
 start o godzinie – 13:00. 

2. Dystans około 300 m: 
 roczniki 2018 i 2017, 
 start o godzinie – 13:20. 

3. Dystans około 500 m: 
 roczniki 2016 i 2015, 
 start o godzinie – 13:40. 

4. Dystans około 700 m: 
 roczniki 2014 i 2013, 
 start o godzinie – 14:00. 

Art. 14. Wszystkie trasy przebiegają w przeważającej części ścieżkami parku miejskiego w 
Wolsztynie w kierunku przystani kajakarskiej „UMKS ZRYW” i plaży miejskiej. O udostepnieniu 
dokładnych map tras Organizator poinformuje w „Komunikacie Startowym” na Stronie. 

Art. 15. Trasy będą oznakowane za pomocą taśm, ponadto będzie wolontariusz prowadzący. 

Art. 16. Uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia numeru startowego w widocznym miejscu 
na przedniej stronie ciała, w sposób umożliwiający odczytanie numeru startowego. 

Art. 17. Personel medyczny może podjąć decyzję o konieczności opuszczenia trasy przez 
uczestnika w przypadku zagrożenia jego życia lub zdrowia. 

V. Uczestnictwo w Zawodach 

Art. 18. Rejestracja uczestników dokonywana jest przez rodzica lub opiekuna prawnego, za 
pomocą formularza zgłoszeniowego na Stronie www.nordanrun.pl 

Art. 19. Do wpisania na listę zawodników i uczestnictwa w Zawodach wymagane jest: 

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na Stronie Zawodów 
oraz akceptacja regulaminu Zawodów. 

2. Wpłacenie wpisowego za uczestnictwo. 
3. Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu, dokument 

dostępny w biurze Zawodów. 

Art. 20. Wpisowe za uczestnictwo w Zawodach wynosi 30zł. 

Art. 21. Wpisowe za uczestnictwo w Zawodach, należy wpłacić elektronicznym system wpłat 
on-line na rachunek bankowy Organizatora za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 
firmy „Plus-Timing”, w terminie 14 dni licząc od dnia rejestracji a jednocześnie najpóźniej do 
01.09. Osoba, która nie zapłaci wpisowego w tym terminie, zostanie wykreślona z listy 
zawodników. 

Art. 22. W przypadku rezygnacji ze startu wpisowe za uczestnictwo w Zawodach nie podlega 
zwrotowi. 



Art. 23. Przepisanie uczestnictwa na inną osobę jest możliwe do dnia 31.07.2023r. za 
pośrednictwem firmy „Plus-Timing” 

Art. 24. Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu zgłoszonych i opłaconych 
uczestników (80 osób). Zgłoszenia w dniu Zawodów przyjmowane będą wyłącznie w biurze 
Zawodów do godziny 12:30. 

Art. 25. Dla zgłoszeń przyjętych po 21.08.2023r. Organizator nie gwarantuje kompletnego 
pakietu startowego oraz pamiątkowego medalu. 

Art. 26. O zarejestrowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu wpisowego na 
rachunek bankowy Organizatora. 

Art. 27. O zamknięciu listy zawodników Organizator poinformuje w „Komunikacie Startowym” 
na Stronie. 

VI. Harmonogram Zawodów 

Art. 28. Sobota 02.09.2023r.: 

1. 07:00 – otwarcie biura Zawodów i rozpoczęcie wydawania pakietów startowych. 
2. 08:30 – obowiązkowa odprawa dystansu 50 km. 
3. 09:00 – start dystansu 50 km. 
4. 10:00 – start dystansu 24 km. 
5. 11:00 – start dystansu 10 km. 
6. 12:30 – zamknięcie biura zawodów i obowiązkowa odprawa biegu dla dzieci. 
7. 13:00 – start biegu dla dzieci. 
8. 15:00 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród. 
9. 17:00 – zakończenie Zawodów. 

VII. Klasyfikacje 

Art. 29. Dla każdej z czterech tras prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

1. Generalna dziewcząt – pierwsze sześć miejsc. 
2. Generalna chłopców – pierwsze sześć miejsc. 

Art. 30. Warunkiem sklasyfikowania jest przekroczenie przez uczestnika linii mety na 
przypisanej trasie o własnych siłach bez fizycznej pomocy innych osób. Zabrania się ciągnięcia 
i niesienia uczestnika. 

Art. 31. W celu ustalenia kolejności i czasu przebywania uczestników na trasie, Organizator 
zapewnia elektroniczny pomiar czasu za pośrednictwem firmy „Plus-Timing”. 

VIII. Nagrody 

Art. 32. Uczestnicy Zawodów, którzy w ramach klasyfikacji generalnych dziewcząt i chłopców 
zajmą pierwsze sześć miejsc, otrzymają: 



1. Pamiątkową statuetkę. 
2. Nagrodę rzeczową. 

Art. 33. Wszyscy uczestnicy Zawodów, którzy ukończą przypisaną podczas zapisów trasę, 
otrzymają pamiątkowy medal. 

Art. 34. Odbiór nagród jest możliwy tylko w dniu Zawodów, podczas trwania ceremonii 
wręczania nagród. Organizator nie wysyła nagród. 

IX. Świadczenia dla uczestników 

Art. 35. Organizator zapewnia uczestnikom biegu dla dzieci następujące świadczenia: 

1. Profesjonalne zabezpieczenie medyczne. 
2. Oznakowane i zabezpieczone trasy. 
3. Profesjonalny elektroniczny pomiar czasu. 
4. Dostęp do toalet, szatni i pryszniców w obiekcie „Fala Park”. 
5. Pakiet żywieniowy w strefie mety. 
6. Atrakcje i animacje dedykowane dla dzieci w strefie mety. 
7. Pakiet startowy zawierający: 

 numer startowy ze zintegrowanym chipem do pomiaru czasu, 
 gadżet od sponsora tytularnego. 

Art. 36. Odbiór pakietu startowego możliwy będzie w biurze zawodów w sobotę 02.09.2023r. 
od godziny 07:00 do 12:30. 

X. Ochrona danych osobowych i wizerunku 

Art. 37. Informacje na temat ochrony danych osobowych i wizerunku opisane są w 
„Regulamin główny zawodów NorDan RUN 2023 r.”. 

Art. 38. Podanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne 
do uczestnictwa w Zawodach. 

Art. 39. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie i 
wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dotyczących Zawodów. 

XI. Postanowienia końcowe 

Art. 40. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmiany przebiegu tras Zawodów w czasie trwania Zawodów, jeżeli będą za tym 
przemawiać niezależne od Organizatora okoliczności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla 
życia i zdrowia uczestników lub mogłyby mieć wpływ na przebieg Zawodów. 

Art. 41. Podczas trwania Zawodów odpowiedzialność i obowiązek sprawowania opieki nad 
uczestnikiem biegu dla dzieci spoczywa na rodzicu lub opiekunie prawnym. 



Art. 42. Organizator nie zapewnia uczestnikom Zawodów ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 

Art. 43. Organizator informuje, iż 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 lub uczestnictwem w Zawodach. 

Art. 44. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu 
i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy 
medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

Art. 45. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu 
przez uczestnika podczas Zawodów, są ostateczne i nieodwołalne. 

Art. 46. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Zawodach wiąże się 
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Prawidłowe wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty wpisowego, oznacza, że uczestnik rozważył 
i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach 
i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną 
odpowiedzialność. Odpowiedzialność za uczestnika biegu dla dzieci ponosi rodzic lub opiekun 
prawny. 

Art. 47. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub 
podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Zawodach. W 
przypadku biegu dla dzieci oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

Art. 48. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wchodzenia przez 
uczestników na tereny stanowiące własność prywatną nie znajdujące się bezpośrednio na 
trasach Zawodów. 

Art. 49. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów 
prawa, a w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów Ustawy 
Prawo o Ruchu Drogowym oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tych 
przepisów uczestnik odpowiada osobiście. 

Art. 50. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności 
nieporzucania śmieci na trasach Zawodów poza wyznaczonymi punktami. Porzucenie śmieci 
poza wyznaczonymi punktami będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika. 

Art. 51. Uczestnicy i rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są stosować się do uwag, 
wskazówek i poleceń Organizatora oraz osób zabezpieczających trasy. Uczestnicy ponoszą 
odpowiedzialność za skutki niezastosowania się do uwag, wskazówek i poleceń Organizatora 
oraz osób zabezpieczających trasy. 



Art. 52. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do zasad „fair play”. 

Art. 53. Ewentualne protesty mogą być składane przez uczestników w dniu Zawodów do 
Dyrektora Zawodów. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni. W przypadku biegu dla 
dzieci protest może złożyć rodzic lub opiekun prawny. 

Art. 54. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, uczestnicy zobowiązani są dostosować się 
do przepisów sanitarnych, które będą obowiązywały w dniu Zawodów. 

Art. 55. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Zawodów będą podawane na Stronie 
w formie „Komunikatów Startowych”. 

Art. 56. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym ma obowiązek 
informowania na Stronie w formie „Komunikatów Startowych”. 

Art. 57. Organizator zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zwrotu wpisowego, 
adekwatnie do wysokości poniesionych przez niego kosztów, w przypadku odwołania lub 
zmiany sposobu organizacji Zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

Art. 58. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 
decyzja Organizatora jest ostateczna i nieodwołalna. 

 


