
REGULAMIN 
Festiwal Narciarstwa Biegowego - 46. Bieg Piastów 
VI. MEMORIAŁ STANISŁAWA MICHONIA – 15 km CT

I. CEL IMPREZY
• Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego
• Popularyzacja biegów narciarskich wśród dzieci i młodzieży
• Promocję regionu Gór Izerskich
• Pomoc w powrocie do aktywności fizycznej, zaprzestanej w związku z obowiązującymi ograniczeniami
• Integracja społeczności Biegu Piastów

II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie pn. "Bieg Piastów"
Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba
Tel. (+48) 75 717 33 38, NIP: 611-01-55-623
e-mail: zawodnicy@bieg-piastow.pl, biuro@bieg-piastow.pl

III. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
Miejsce: Polana Jakuszycka - Dolnośląskie Centrum Sportu, Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba, Polska.
Termin: Niedziela 27 Luty 2022 r., START - 10:00

IV. TRASA:
1. Start i meta z Polany Jakuszyckiej – start wspólny.
2. Trasa będzie przebiegać na dystansie około 15 km, techniką klasyczną.
3. Na trasie będzie obowiązywał bezwzględny limit czasowy do godziny 13:00.
Osoby, które nie zmieszczą się w limitach czasowych, nie będą klasyfikowane. Zobowiązane są zakończyć bieg. Osoby
te oraz osoby przerywające bieg, pozostają na trasie na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadkach, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za tych Uczestników, a w szczególności z tytułu
uszkodzenia  ciała  lub  uszczerbku  na  zdrowiu.  Zawodnik,  który  przerwie  bieg  ma  obowiązek  poinformowania
organizatora, medyka lub wolontariusza na trasie.
4. Trasa  będzie  oznakowana  i  zabezpieczona.  Każdy  zawodnik  ma  obowiązek  trzymania  się  wyznaczonej  trasy
zawodów. 
5. Zmiana stylu w trakcie biegu będzie skutkowała dyskwalifikacją. 

V. UCZESTNICTWO:
1. Uczestnikiem zawodów może być każda osoba fizyczna bez względu na płeć czy wiek.
2. Osoby, które w dniu startu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości, zobowiązane są do posiadania zgody na udział od
rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem i numerem dowodu osobistego. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1.
Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego, wraz z dowodem osobistym, w
momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
3. Uczestnictwo w biegu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
użycie wizerunku zawodnika przez Stowarzyszenie Bieg Piastów w wydawnictwach, podczas transmisji  telewizyjnej,
radiowej  i  internetowej  oraz  w  innych  mediach.  Wskazane  jest  ubezpieczenie  się  na  własny  koszt  od  następstw
nieszczęśliwych wypadków.
4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
5. Uczestnikiem zawodów jest osoba, która samodzielnie pokona całą trasę.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia  przyjmowane są  wyłącznie w formie elektronicznej  poprzez formularz  zgłoszeniowy umieszczony na

stronie www.bieg-piastow.pl od 1.09.2021 r. do momentu wyczerpania limitu zgłoszeń (osób opłaconych).
2. W formularzu zgłoszeń należy uzupełnić informację dotycząca szczepienia przeciw COVID-19 zaznaczając:

• TAK (jestem  zaszczepiony  oraz  oświadczam,  że  dobrowolnie  i  świadomie  wyraża  zgodę  na  przedłużenie
informacji o zaszczepieniu przy odbiorze pakietu startowego)

• NIE (nie jestem zaszczepiony)
• NIE UDZIELAM INFORMACJI (osoby te wliczają się w limit osób niezaszczepionych) 



3. Uczestnik    ma  5  dni  na  uiszczenie  opłaty  startowej   po  dokonaniu  rejestracji   przez  formularz  internetow  y,  
w przeciwnym razie zostanie automatycznie usunięty z listy zgłoszonych. Jeżeli w tym czasie zostanie osiągnięty
limit osób opłaconych zgłoszenie będzie nieważne. 

4. Zgłoszenie uważa się za ważne, gdy jest opłacone za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Datasport
w panelu zgłoszeń internetowych.

5. Zgłoszenie zawodnika będzie widoczne na liście startowej dopiero po zaksięgowaniu opłaty startowej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie.
7. Zawodnik  ma możliwość ukrycia  swoich  danych na liście  startowej,  poprzez  wybranie  opcji  „anonim” podczas

uzupełniania  formularza  zgłoszeniowego,  w takiej  sytuacji  zawodnik  nie  będzie  widoczny na liście  startowej  w
portalu Datasport oraz w wynikach.

8. Odstąpienie  swojego  numeru  startowego  bez  wcześniejszego  zgłoszenia  w  biurze  zawodów  jest  jednoznaczne
z dyskwalifikacją.

9. W przypadku przepisania numeru startowego na inną osobę należy dokonać opłaty w wysokości 20 zł.
10. Limit zgłoszeń – 500 osób*
* Liczba zgłoszeń będzie ograniczona limitem określonym w obowiązujących przepisach prawa, wprowadzonych przez
władze państwowe w związku z pandemią COVID-19. 
(Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu zgłoszeń bądź wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszonych).
11. Opłata startowa:
do 30.09.2021 r. – 70 zł;
do 30.11.2021 r. – 80 zł;
do 31.01.2022 r. – 90 zł;
od 01.02.2022 r. – 100 zł.
Dla osób urodzonych w 1957 r. i wcześniej (65 lat)  obowiązywać będzie przez cały okres zapisów pierwsza opłata
startowa.
11. Istnieje możliwość przeniesienia swojego zgłoszenia na innego uczestnika biegu do 13.02.2022, po wcześniejszym:

• zgłoszeniu mailowym lub osobistym w biurze wydawania numerów, 
• wniesieniu opłaty za zmianę w wysokości 20 zł,
• dopłaceniu różnicy w opłacie startowej zgodnie z obowiązującym cennikiem (nadwyżki w opłacie startowej

nie będą zwracane).
12.Opłata startowa nie jest ważna gdy zawodnik nie wypełnił formularza zgłoszeń.
13.Opłata Startowa jest opłatą za uczestnictwo w biegu, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata Startowa przeznaczona

jest na pokrycie kosztów organizacyjnych takich jak:
• numer startowy,
• pamiątkowy medal,
• ubezpieczenie NNW,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• profesjonalna obsługa medyczna,
• pakiet startowy,
• możliwości bezpłatnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie,
• elektroniczny pomiar czasu,
• przygotowania, dokładnego oznakowania i zabezpieczenia trasy przez organizatorów i wolontariuszy,
• elektroniczny dyplom do pobrania na stronie: www.datasport.pl.

Uwaga!
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie przechodzi na następny rok. Opłaty
startowe dokonane  z  błędami  –  bez  podania  wystarczających  do  identyfikacji  danych  zawodnika  lub  w  niepełnej
wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
14.Faktura VAT:
W  celu  otrzymania  faktury  uczestnik,  przy  dokonywaniu  płatności  zobowiązany  jest  do  podania  danych  do
wystawienia faktury. Uczestnik, który przy dokonywaniu płatności nie zdecyduje się na wystawienie faktury, nie będzie
miał już możliwości jej otrzymania. (Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r., o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw).

VII. DEKORACJE I NAGRODY
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN miejsca 1-6: trofea sportowe + nagrody rzeczowe
2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn miejsca 1-3: trofea sportowe



• K i M 16 (do 2006),
• K i M 18 (2005 - 2003)
• K i M 20 (2002 - 1993),
• K i M 30 (1992 - 1983),
• K i M 40 (1982 - 1973),
• K i M 50 (1972 - 1963),
• K i M 60 (1962 - 1953),
• K i M 70 (1952 - 1943),
• K i M 80 (1942 i starsi),

3. Najstarszy, najmłodszy zawodnik: trofea sportowe,
4. Najstarsza, najmłodsza zawodniczka: trofea sportowe.

VIII. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
1. Harmonogram pracy biura wydawania numerów: (o miejscu wydawania numerów poinformujemy wkrótce)

• Piątek 25.02.2022 r. 15:00 – 20:00
• Sobota 26.02.2022 r. 08:00 – 18:00
• Niedziela 27.02.2022 r. 08:00 – 09:45

2. Warunkiem wydania numeru startowego jest:
A) osobiste stawiennictwo zawodnika 
B) przedłożenie w biurze zawodów potwierdzenia zgłoszenia w postaci „biletu” który zostanie wysłany na wskazany
adres email. Uczestnik ma możliwość wygenerowania biletu ze swojego zgłoszenia w portalu Datasport.
C) W przypadku braku „biletu” istnieje możliwość odebrania numeru startowego na podstawie okazania dokumentu
tożsamości. 
D) dla osób zaszczepionych okazanie Certyfikatu potwierdzającego szczepienie przeciwko COVID-19.
E)   W przypadku odbioru numeru startowego za inną osobę, należy  
- okazać "bilet" osoby, za którą odbiera się pakiet, bądź pełnomocnictwo (Załącznik nr 2) 
- przypadku osoby zaszczepionej przedłożenie Certyfikatu COVID-19 osoby, za którą odbiera się pakiet.

3. Numery startowe będą nadawane bezpośrednio w biurze wydawania numerów.

Pakiet startowy wraz z numerem należy odebrać najpóźniej 15 minut przed startem danego dystansu. Pakiety
nieodebrane w tym terminie pozostają w dyspozycji organizatora.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane  osobowe  uczestników  będą  przetwarzane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności

z Rozporządzeniem 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XVI. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku
urodzenia, nazwy miejscowości oraz  rodziny.

3. Podanie  danych  osobowych  jest  niezbędne  zarówno  do  udziału  w  biegu  jak  i  prowadzenia  konta  na  stronie
datasport.pl. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

4. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są na stronie organizatora: www.bieg-piastow.pl.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE
UWAGA!
Parkingi  na  terenie  Jakuszyc  są  płatne  i  mają  ograniczoną  ilość  miejsc.  Organizator  nie  rezerwuje  miejsc
parkingowych.
1. Organizator,  na  tydzień  przed  imprezą  opublikuje  na  stronie  internetowej  www.bieg-piastow.pl informacje

dotyczące:
• zasady bezpieczeństwa epidemicznego dla zawodników,
• harmonogramu ceremonii dekoracji.

2. Zawodnicy z zagranicy muszą posiadać ważną Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia.
3. Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego, po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a

ze swoim wynikiem.



4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu tak, aby był wyraźnie widoczny.
Zabrania się zwijania, obcinania, jakiejkolwiek zmiany kształtu, zasłaniania całkowitego lub częściowego numeru
startowego. Osobom które nie dopełnią tego warunku grozi dyskwalifikacja.

5. Pomiar czasu będzie wykonywany z  wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym. Czas będzie
liczony netto z wyjątkiem pierwszych pięćdziesięciu zawodników przekraczających linię mety.

6. W przypadku złych warunków pogodowych/braku śniegu organizator zastrzega sobie możliwość odwołania, zmiany
lub skrócenia dystansu. 

7. W przypadku odwołania biegu, komitet organizacyjny zapewnia uczestnikom, którzy opłacili zgłoszenie w 46. Biegu
Piastów i  zapiszą  się  do  30.09.2022 na  47.  Bieg  Piastów,  zniżkę  w  opłacie  za  start  na tym  samym dystansie.
Wysokość zniżki będzie uzależniona od sytuacji finansowej organizatora biegu.

8. Zawodnicy zobowiązani są:
• biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne
• nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom
• nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym. Zawodnicy słabsi  powinni  zajmować  prawą stronę trasy,

zawodnicy szybsi lewą stronę,
• uczestnik który zejdzie z trasy ma obowiązek poinformowania organizatora, medyka lub wolontariusza.

9. Protesty należy składać w biurze zawodów na Polanie Jakuszyckiej wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej.
Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości  500 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja
zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.  Czas na złożenie
protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej się w okolicy
biura zawodów przy Polanie Jakuszyckiej. 

10. Zawodnicy  mają  obowiązek  szanować  środowisko  naturalne.  Bezwzględnie  zabrania  się  zanieczyszczać  trasy
zawodów, poza wyznaczonymi strefami gdzie będą znajdować się punkty żywieniowe. Zaśmiecanie trasy będzie
groziło dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

11. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

12. Organizator  Biegu zastrzega  sobie  możliwość zmian w Regulaminie,  o  których zobowiązany jest  poinformować
wszystkich uczestników  przed rozpoczęciem imprezy na stronie organizatora (www.bieg-piastow.pl).

13. Ze względu na ograniczenia związane z  organizowaniem imprez podczas biegu oraz pracy biura numerów będą
obowiązywały aktualne obostrzenia narzucane przez rząd.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Integralną częścią regulaminu są załączniki: 
Załącznik nr 1 - Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej
Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo na odebranie pakietu startowego przez osobę trzecią
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika 46. Biegu Piastów w związku ze stanem epidemii COVID-19 


