
REGULAMIN BIEGU PN. 

Woźnickie BIEGAN1E  PO  AUTOBANIE 

 

1. Impreza Bieg Woźnickie BIEGAN1E  PO  AUTOBANIE, zwana dalej BIEGIEM, jest organizowana przez 

Gminę Woźniki. Teren, po którym poprowadzona będzie trasa Biegu został udostępniony przez 

katowicki oddział GDDKiA oraz STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.  

2. Bieg odbywa się pod patronatem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.  

3. Partnerami biegu są Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach i Miejski Ludowy Klub Sportowy 

Woźniki.  

4. Cel imprezy: popularyzacja aktywnego wypoczynku, promocja sportu amatorskiego, połączenie 

sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą, promocja miasta, promocja nowej trasy komunikacyjnej. 

5. Bieg odbędzie się 22 czerwca 2019r. Start biegu głównego rozpocznie się o godzinie 17:00.  

6. Udział w biegu jest bezpłatny. 

7. Biuro zawodów i parking znajdują się na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych – MOP – Woźniki  (przy 

autostradzie A1, dojazd od ulicy Tarnogórskiej). W dniu zawodów biuro czynne będzie od godz. 15:00 do 

godz. 16:30 

8. Trasa biegu poprowadzona będzie po autostradzie A1 – odcinek I - z wyłączeniem ruchu kołowego. Start 

i meta w okolicy biura zawodów.  

9. Bieg główny na dystansie 10 km1 (start w stronę Pyrzowic i nawrót po ok. 5 km) lub 52 km (start w stronę 

Pyrzowic i nawrót po ok. 2,5 km). Bieg towarzyszący na dystansie 500 m (na terenie MOP). Start na 

dystansach 5 km i 10 km rozpocznie się równocześnie. Trasa o nawierzchni wykonanej z betonu 

cementowego bez atestu PZLA. Trasa biegu głównego będzie oznakowana co 1 km. W momencie 

zapisów należy zdeklarować dystans, który zawodnik zamierza pokonać (5 km lub 10 km, 5 km lub 500 

m). 

10. W biegu na dystansie 10 km mogą wystartować osoby, które ukończyły 16 lat. W biegu na dystansie 5 

km – minimalny wiek zawodnika to 13 lat. Bieg na dystansie 500 m dla dzieci w wieku 6-12 lat. 

(niepełnoletni za zgodą rodziców).  

11. Pomiar czasu elektroniczny (zwrotny chip mocowany do buta). Każdy zawodnik otrzyma po biegu sms z 

wynikiem i miejscem w klasyfikacji końcowej. Po biegu każdy uczestnik Biegu zobowiązany jest zwrócić 

chip. 

12. Prowadzona będzie klasyfikacja open (dla kobiet i mężczyzn na dystansie) 5 i 10 km oaz dla dzieci na 

dystansie 500 m. 

13. Organizator ustala czas 100 minut na pokonanie dystansu. Po tym czasie osoby, które nie ukończyły 

biegu proszone są o zejście z trasy. 

14. W Biegu mogą startować osoby niepełnosprawne oraz niepełnosprawne poruszające się na nie 

wyczynowych wózkach inwalidzkich. Obowiązuje je również limit czasowy 100 min. Organizator nie 

będzie prowadził osobnej klasyfikacji dla uczestników niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych 

poruszających się na nie wyczynowych wózkach inwalidzkich. 

15. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz 

pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu. 

16. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest: 

a) pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, a tym samym pełna akceptacja 

powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania 

b) posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na w/w 

dystansie oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 

niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia  (zawodnicy podpisują 

stosowne oświadczenie przed zawodami)      

c) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na start zawodnika niepełnoletniego 

d) pobranie numeru startowego w biurze zawodów. 

                                                           
1
 Dystans podany orientacyjnie. Długość trasy jest ściśle uwarunkowana ograniczeniami technicznymi panującymi na  

autostradzie. Pomiar odległości według GPS wykazuje dystans 5,82 km.  
2
 J.w. Pomiar odległości według GPS wykazuje dystans 10,37 km. 



17. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza: http://zapisy.personalbest.pl  

(brak konieczności rejestrowania się i zakładania specjalnego konta) lub w biurze zawodów w dniu 

odbycia się biegu – wyłącznie w razie dostępności wolnych miejsc. 

18. Zapisy możliwe do dnia 21 czerwca 2019r.  

19. Limit uczestników – 250 w biegu głównym, 100 – w biegu towarzyszącym (dzieci). 

20. W  biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerem startowym przypiętym zgodnie z 

przepisami PZLA (tj. z przodu na wysokości klatki piersiowej) 

21. Każdy uczestnik, który ukończy bieg na dystansie 500 m, 5 km lub 10 km, na mecie otrzyma pamiątkowy 

medal. Dla wszystkich zawodników organizator przygotował pakiet startowy, do odbioru w biurze 

zawodów przed startem. 

22. Puchary zostaną przyznane za pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (open) na 5 

km i 10 km. Nagrodzony zostanie również najstarszy uczestnik biegu oraz najlepszy zawodnik  i 

zawodniczka Gminy Woźniki.  

23. Dekoracja zwycięzców ok. godziny 19:00. 

24. Między godz. 17:30 a 18:30 start biegu towarzyszącego (dla dzieci) 

25. W okolicy startu i w okolicy 2,5 km oraz 5 km będą ustawione punkty z napojami. 

26. Po zawodach organizator zapewnia poczęstunek. 

27. Zawody odbędą się niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. 

28. Organizator zapewnia szatnie (namioty rozstawione w okolicy biura zawodów). 

29. Organizator nie zapewnia depozytu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty 

pozostawione przez uczestników, w tym wartościowe, bez opieki.  

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego Regulaminu biegu. 

31. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy 

przejazdu. Zaśmiecanie trasy przejazdu karane będzie dyskwalifikacją.  

32. Każdy zawodnik biegnie w swoim stroju sportowym, obowiązuje ubiór estetyczny. 

33. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

34. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu. 

Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków 

35. Organizator nie ubezpiecza zawodników. 

36. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

37. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

38. Dane kontaktowe organizatora: Urząd Miejski w Woźnikach (ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki), Referat 

Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych, tel. 34 3669929, e-mail: promocja@wozniki.pl 

39. Załącznik nr 1  KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 

2016 Nr 119, s.1) informuję, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Woźnikach przy ul. Rynek 11, 

42-289 Woźniki (dalej jako „ADO”). 

2) Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, stanu zdrowia, 

zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub od opiekuna prawnego ( rodziców) 

sprawujących bezpośrednią władzę nad małoletnim. 

3) Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji imprezy na podstawie: dla danych 

zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 

pkt a – j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek 

wynikający z przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru 

nagrody. 

4) Odbiorcą danych osobowych będzie Gmina Woźniki. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 



6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania 

poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 

7) Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani 

uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych 

niż wskazane. 

8) W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy. 

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania 

uczestnika do udziału w imprezie. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN IMPREZY 

WOŹNICKI RA1D ROWEROWY 

1. Organizatorem imprezy pn. Woźnicki Rajd Rowerowy, zwanej dalej Rajdem, jest Gmina Woźniki., Teren, 

po którym poprowadzona będzie trasa Rajdu został udostępniony przez we współpracy z katowickim oddziałem 

GDDKiA oraz STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. ,  

2. Patronat honorowy objął Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. 

3. Partnerami Rajdu są: Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Woźnikach. 

4. Rajd jest imprezą towarzyszącą w ramach wydarzenia „BiegAn1e po autobanie”.. 

5. Cel imprezy: popularyzacja aktywnego wypoczynku, promocja sportu amatorskiego, połączenie 

sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą, promocja miasta, promocja nowej trasy komunikacyjnej. 

6. Termin i miejsce startu: 22 czerwca 2019 r. godz. 17:30. Trasa rajdu poprowadzona będzie po 

autostradzie A1 – odcinek I - z wyłączeniem ruchu kołowego. Start i meta w okolicy biura zawodów, na terenie 

Miejsca Obsługi Podróżnych. 

CHARAKTERYSTYKA IMPREZY 

7. Przejazd będący autostradową imprezą rowerową odbywa się w formule amatorskiej i rekreacyjnej, z 

informacyjnym pomiarem czasu. 

8. Przebieg imprezy zakłada przejazd wszystkich uczestników fragmentem odcinka „I” autostrady A1 (trasa 

Woźniki – Pyrzowice – Woźniki). 

9. Długość trasy przejazdu wynosi ok. 24 kilometrów (12 km w jedną stronę) . 

10. Formuła imprezy jest otwarta tzn. do udziału nie jest wymagana przynależność klubowa czy też licencja 

kolarska. Może w niej bezpłatnie wziąć udział każdy miłośnik roweru. 

11. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich startują one za 

zgodą oraz pod bezpośrednią opieką oraz na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).  

12. Limit liczby uczestników rajdu wynosi 250 osób. 

13. Czas trwania przejazdu zostanie ustalony podczas odprawy technicznej przez Sędziego Głównego na pół 

godziny przed startem.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

14. Obowiązkiem uczestnika przejazdu jest: 

a) Zgłoszenie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza: http://zapisy.personalbest.pl  (brak 

konieczności rejestrowania się i zakładania specjalnego konta) lub w biurze zawodów w dniu odbycia się biegu – 

wyłącznie w razie dostępności wolnych miejsc 

b) Złożenie w biurze imprezy, najpóźniej na godzinę przed planowany startem, oświadczenia dorosłego 

zawodnika o akceptacji regulaminu i braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do 

uczestnictwa w przejeździe oraz oświadczeń rodziców lub prawnych opiekunów o braku jakichkolwiek 

przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa osób niepełnoletnich w imprezie, jak również 

odbiór w biurze imprezy pakietu startowego.  

c) Stawienie się na technicznie sprawnym rowerze (zabrania się startu na rowerach wspomaganych 

elektrycznie lub spalinowo) na odprawę techniczną na pół godziny przed planowanym startem.  

d) Założenie odblaskowej kamizelki (element pakietu startowego) 

e) Założenie własnego kasku rowerowego.  

15. Prawo do startu w imprezie mają osoby:  

 które ukończyły 18 lat,  

 poniżej 18 lat, pod bezpośrednią opieką oraz za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, na 

karcie zgłoszeniowej i oświadczeniu o stanie zdrowia. 

16. W przejeździe mogą uczestniczyć całe rodziny (dziadkowie, rodzice, dzieci), części rodzin lub uczestnicy 

indywidualni. 

17. Każdy uczestnik bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność. 

 

 

 



ZASADY RAJDU 

18. Przejazd prowadził będzie Pilot na rowerze, rajd zamykać będzie Asystent Pilota. 

19. Zawodnikom nie wolno wyprzedzać Pilota pod karą dyskwalifikacji.  

20. W trakcie przejazdu uczestnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy. W 

przypadku, gdy uczestnik zjedzie z trasy pozbawiony zostaje statusu uczestnika przejazdu.  

21. Uczestnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego przejazdu oraz nie 

utrudniać innym uczestnikom jazdy na trasie. 

22. Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Sędziów, Organizatorów, Pilota, 

Asystenta Pilota oraz Służb Porządkowych, a także do przestrzegania wszelkich zasad niniejszego regulaminu. 

23. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w imprezie w trakcie jej trwania powinien bezzwłocznie 

zgłosić ten fakt Obsłudze Technicznej lub Organizatorom oraz w Biurze Zawodów. 

24. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy 

przejazdu. Zaśmiecanie trasy przejazdu karane będzie dyskwalifikacją.  

25. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie imprezy. 

26. Uczestnikowi nie wolno przyjmować alkoholu lub innych środków odurzających. Wszelkie podejrzenie o 

znajdowaniu się uczestnika w stanie wskazującym na spożycie ww. substancji karane będzie natychmiastową 

dyskwalifikacją, niedopuszczeniem do przejazdu lub usunięciem z trasy i miasteczka imprezy. 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

27. Najstarszy uczestnik i najmłodszy uczestnik otrzyma nagrodę rzeczową.  

28. Każdy uczestnik, który ukończy rajd otrzyma pamiątkowy medal.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

29. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność za 

wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

30. Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 

organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, 

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.  

31. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane niefrasobliwością kibiców, w 

szczególności – niestosowaniem się kibiców do oznaczeń granicy trasy oraz poleceń Organizatorów i Służb 

Porządkowych. 

32. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zniszczone w trakcie 

trwania imprezy.  

33. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń Służb Porządkowych oraz 

warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie zwalniał uczestnika z odpowiedzialności. 

34. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub 

zwrotnego  od organizatorów w razie wypadku lub szkody, za którą Organizator nie ponosi odpowiedzialności i 

które nie wynikły z jego winy.  

35. Start w imprezie jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

36. Organizator zastrzega prawo do ewentualnych zmian w regulaminie, o czym odpowiednio wcześniej 

poinformuje uczestników imprezy. 

37. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 

2016 Nr 119, s.1) informuję, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Woźnikach przy ul. Rynek 11, 42-

289 Woźniki (dalej jako „ADO”). 

2) Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, stanu zdrowia, zostały 

pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub od opiekuna prawnego (rodziców) sprawujących 

bezpośrednią władzę nad małoletnim. 

3) Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji imprezy na podstawie: dla danych 

zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt a – j), 



przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z 

przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody. 

4) Odbiorcą danych osobowych będzie Gmina Woźniki 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania 

poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 

7) Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do 

wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane. 

8) W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy. 

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania uczestnika do 

udziału w imprezie. 

11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

 


