
Załącznik 
 do Zarządzenia Nr 36/2022 

Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 
z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

„Regulamin biegu na 30 km”  

§1 

Postanowienia o biegu 

1. Organizatorem imprezy „Bieg na 30 km”, zwanej dalej „Biegiem” jest 
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, zwane dalej „CKiS”. 

2. Współorganizatorami biegu są Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Skawina, 
Klub Sportowy „Optima” w Skawinie, Klub Sportowy „Milenium” Skawina, 
Stowarzyszenie „Skawina Biega”. 

3. Główne cele biegu stanowią: popularyzacja biegów jako naturalnej formy 
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz promocja zdrowego 
stylu życia i integracja pokoleń mieszkańców Gminy. 

§2 

Informacje o imprezie  

1. Bieg odbędzie się w terminie 18 września 2022 r. (niedziela), w Skawinie na 
terenie „Błoń Skawińskich”, z dystansem jednego okrążenia 1 – 1,5 km. 

2. W ramach zawodów starty do biegu nastąpią w trzech turach odpowiednio 
w godzinach 8:30, 12:00, 15:30.  

3. W pierwszej turze o 8:30 oraz drugiej o 12:00 startują tylko zawodnicy 
indywidualni. 

4. Do trzeciej tury (15:30) mogą zapisywać się tylko i wyłącznie sztafety przy 
utrzymaniu limitu 30 osób będących jednocześnie na trasie w danej turze. 

5. Sztafety mogą składać się minimalnie z 2, a maksymalnie z 5 zawodników. 
6. Dystans jaki pokonują poszczególni uczestnicy sztafety należy zgłosić przed 

startem pierwszego zawodnika. 
7. Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy ULTIMASPORT 

z wykorzystaniem chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy 
i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien 
być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się 
jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował 
dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega 
zwrotowi. Chipy będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz 
z pakietem startowym w dniu 18 września 2022 r. (niedziela) pół godziny 
przed startem pierwszej tury. 

8. Bieg będzie przeprowadzony w formie okrążeń po wyznaczonej trasie. 
9. Bieg przełajowy, trasa trawiasta, możliwe nierówności gruntu. 

10. Zawodników biegu obowiązuje 3 h limit czasu. Zawodnicy, którzy zrezygnują 
lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.  

11. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie „Błoń Skawińskich” 
w oznaczonym namiocie. 

12. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie 
stosownie do kodeksu cywilnego. 



13. Program imprezy 
1) 7:30 – zapisy (w miarę wolnych miejsc) do pierwszej tury, odbiór numerów 

i pakietów startowych. 
2) 8:30 - start pierwszej tury – limit 30 osób. 
3) 11:00 - zapisy (w miarę wolnych miejsc) do drugiej tury, odbiór numerów 

i pakietów startowych. 

4) 12:00 – start II tury – limit 30 osób. 
5) 14:30 - zapisy (w miarę wolnych miejsc) do trzeciej tury, odbiór numerów 

i pakietów startowych. 
6) 15:30 – start III tury – limit 30 osób. 

§3 

Zasady uczestnictwa 

1. W biegu na dystansie 30 km może wziąć udział osoba, która ukończyła 18  lat 
(rok ur. 2006). 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w sztafecie jeżeli ukończyły 14 lat, 
tylko za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

3. Limit uczestników biegu wynosi 30 uczestniczących w jednej turze.  
4. W przypadku sztafet limit zależy od liczebności sztafety, ale w danym 

momencie liczba biegnących na torze wynosi 30 osób. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów 

w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń. 
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest wypełnienie zgłoszenia 

w formie elektronicznej i zaznaczenie wymaganych zgód.  

7. W przypadku sztafety formularz muszą wypełnić wszyscy startujący. 
8. Osoby zgłaszające się w dniu zawodów zobowiązane są własnoręcznie 

wypełnić formularz ze zgodami oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, dostępne w biurze zawodów. 

9. CKiS nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC, uczestnicy startują na 
własną odpowiedzialność. 

10. CKiS zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich 
stwierdzających zdolność do udziału w biegu długodystansowym. 

11. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy, 
na który składają się: 
1) imienny numer startowy z wbudowanym chipem oraz czterema agrafkami, 
2) gadżet CKiS, 
3) upominek od partnerów wydarzenia, 
4) wodę na trasie i mecie zawodów, 
5) materiały informacyjne i reklamowe, 
6) pamiątkowy medal na mecie, 
7) dyplom. 

12. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać  numery startowe przekazane przez 

CKiS, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru 
startowego w części lub w całości spowoduje brak klasyfikacji zawodnika 
i ewentualne pomyłki w liczbie okrążeń.  

13. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną 
zdyskwalifikowani.  

14. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych 
środków odurzających. 



15. Zgłoszenia online przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie internetowej: ultimasport.pl do dnia 14.09.2022 r. lub osobiście w 
dniu zawodów wyłącznie w przypadku wolnego limitu miejsc. 

16. Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz 
wniesienie opłaty startowej płatnej przelewem na konto CKiS w Skawinie.  

17. Wprowadza się następujące opłaty: 

1) Zawodnicy indywidualni 
a) Płatność przelewem - 35,00 zł, 
b) Dla osób zapisujących się w dniu zawodów - płatność gotówką/kartą  

w biurze zawodów – kwota 45,00 zł. 
2) Zawodnicy sztafety 

a) Płatność przelewem - 25,00 zł, 
b) Dla osób zapisujących się w dniu zawodów - płatność gotówką/kartą  

w biurze zawodów w dniu zawodów – kwota 35,00 zł. 
18. Wpłaty przelewem na konto CKiS w Skawinie: Bank Spółdzielczy w Skawinie 

87 8600 0002 0000 0000 3838 0005. W treści przelewu prosimy podać imię  
i nazwisko oraz dopisek „bieg 30 km”. 

19. Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem. 
20. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
21. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot opłaty do 7 dni od daty 

wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. We wszelkich 
sprawach dotyczących płatności prosimy o kontakt mailowy pod adresem: 
halackis@ckis.pl  

22. W  biegu nie będzie prowadzona oficjalna klasyfikacja końcowa. Trzech 
najlepszych biegaczy w danej turze zostanie nagrodzonych pamiątkową 
statuetką. 

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje niniejszy regulamin. 
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 

potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach 
filmowych i fotograficznych z biegu. 

3. CKiS zapewnia opiekę medyczną na czas trwania biegów.  
4. CKiS zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów ze względu  

na okoliczności uniemożliwiające jego bezpieczne przeprowadzenie. 
5. CKiS nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy. 
6. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.ckis.pl, profilu 

Facebook.  
7. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru 

startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia CKiS od 
odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 

8. CKiS zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien 
poinformować przed rozpoczęciem imprezy. 

9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do CKiS. 
10. CKiS zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 
11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga CKiS.  
12. W związku z istniejącą aktualnie sytuacją epidemiologiczną oraz 

wprowadzonymi zalecaniami sanitarnymi w dniu zawodów CKiS może zmienić 

http://www.ckis.pl/


niektóre punkty regulaminu. Zawodnicy zostaną odpowiednio powiadomieni 
o zmianach i są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w trakcie 
trwania zawodów procedur związanych z ewentualnymi zaleceniami 
sanitarno-epidemiologicznymi.   

13. Pytania i uwagi można kierować do: Dział Sportu i Rekreacji CKiS w godz. 
8:00 - 15:00 – osobiście, telefonicznie: 12 276 40 56, 784 031 280, mailowo: 

halackis@ckis.pl. 
14. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie pozostają do decyzji dyrektora 

CKiS, kierownika lub pracownika merytorycznego Działu Sportu i Rekreacji. 


