
 

Regulamin Biegu „X Kurdeszowa (Za)Dyszka” 

 

 Upowszechnianie biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku. 

 Promocja Gminy Kostrzyn. 

 Propagowanie aktywności fizycznej. 

 

Organizatorem biegu „Kurdeszowa (Za)Dyszka” jest Wydział Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu 

Miejskiego w Kostrzynie. 

 

 Bieg odbędzie się w niedzielę 29 maja 2022 r. Początek o godzinie 18:00 - start i meta przy ul. 

Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie. 

 trasę wytyczono na dystansach 3 (nordic-walking), 5 i 10 km. 

 trasa prowadzi przez teren miasta na utwardzonym podłożu i będzie oznaczona.  

 

 Limit uczestników wynosi 150 osób na każdym dystansie – limit łączny 450 osób. 

 Indywidualne zgłoszenia uczestników są przyjmowane poprzez zapisy prowadzone przez 

firmę Maratończyk Pomiar Czasu do 23 maja 2022 r.  

 W dniu 29 maja 2022 r. w godz. 16.00 - 17.30 dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w 

Sekretariacie Biegu. 

 Zapisy w dniu biegu są możliwe w przypadku niewyczerpania limitu uczestników. 

 Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty 

startowej w wysokości: 

 40 zł – I termin, do 30 kwietnia 2022 r. , za pomocą zapisów online 

 50  zł - II termin, do 23 maja 2022 r., za pomocą zapisów online 

 70 zł - III termin, 29 maja 2022 r., opłatę należy uiścić gotówką w dniu biegu  

w Sekretariacie Biegu. 

 Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.  

 

 Sekretariat Biegu znajduje się na placu Kurdeszowym w Kostrzynie i jest czynny w dniu biegu 

od godziny 16.00 do rozpoczęcia biegu około godz. 18.00. 

 Organizator nie przewiduje szatni dla uczestników.  

 Limit czasowy na ukończenie trasy – 90 minut  



 Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani. 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na terenie imprezy w Kostrzynie ok 

godziny po zakończeniu biegu. 

 W skład pakietu startowego wchodzi: numer startowy z chipem, medal pamiątkowy, kubek, 

woda oraz posiłek regeneracyjny.   

 

 

 16.00 - 17.30 - zapisy i weryfikacja zawodników, wydanie numeru startowego z chipem  

oraz z bonu żywnościowego 

 17.45 - zbiórka uczestników na miejscu startu 

 17.50 – rozgrzewka zawodników 

 17.55 - powitanie uczestników i otwarcie zawodów 

 18.00 - start biegu 

 19:30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród po zakończeniu biegu  

 

Godzina rozpoczęcia ostatniego punktu programu może ulec zmianie i będzie zależna 

od czasu trwania biegu. 

 

 Na wszystkich trzech dystansach: 

 Klasyfikacja generalna kobiet, 

 Klasyfikacja generalna mężczyzn. 

 Klasyfikacja generalna mieszkanek Gminy Kostrzyn, 

 Klasyfikacja generalna mieszkańców Gminy Kostrzyn. 

 Dodatkowo w biegu głównym na 10 kilometrów. 

• K, M-16 (16-19 lat – rocznik 2006-2003), 

• K, M-20 (20-29 lat – rocznik 2002-1993), 

• K, M-30 (30-39 lat – rocznik 1992-1983), 

• K, M-40 (40-49 lat – rocznik 1982-1973), 

• K, M-50 (50-59 lat – rocznik 1972-1963), 

• K, M-60 (60-69 lat – rocznik 1962-1953), 

• K, M-70 (70-79 lat – rocznik 1952 i starsi) 

 

1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich biegaczy, którzy: 

 do dnia 29 maja 2022 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane  

do przedłożenia pisemnej  zgody rodziców/opiekunów na uczestnictwo w biegu.  Pisemna 

zgoda rodziców/opiekunów winna być napisana na formularzu, który stanowi załącznik   

nr 1 do regulaminu. Ponadto osoby niepełnoletnie winny przedstawić w dniu biegu w 

Sekretariacie dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną), 

poświadczający ukończenie 16 roku życia. 



 posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz (dostępny w biurze zawodów) 

o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność 

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Sekretariacie Biegu. Podczas weryfikacji 

zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 

dowód opłaty startowej, złożyć wynik badania lekarskiego lub w obecności osoby weryfikującej 

podpisać wypełniony formularz o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność  

3.  Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych odbędzie się w Sekretariacie Biegu 

w godz. 16.00 - 17.30 

4. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności będzie realizowane systemem elektronicznym. 

Klasyfikacja następuje na podstawie czasu netto. 

5. Organizator wyraża zgodę na odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną  

przez uczestnika biegu, po uprzednim okazaniu wypełnionego formularza, stanowiącego 

załącznik nr 2 do regulaminu.  

 

BIEG NA DYSTANSIE 10 KM 

 Nagrody rzeczowe oraz puchary otrzymają zawodnicy w klasyfikacji generalnej, osobno 

kobiety i mężczyźni o wartości: 

 I miejsce - do 500 zł 

 II miejsce - do 400 zł 

 III miejsce - do 300 zł 

 Mieszkaniec i mieszkanka Gminy Kostrzyn, którzy ukończą bieg z najlepszymi rezultatami 

otrzymają puchar oraz  dodatkową nagrodę w wysokości 500 zł. Warunkiem otrzymania 

nagrody jest posiadanie pobytu stałego na terenie Gminy Kostrzyn. Zawodnicy  

oraz zawodniczki, którzy zajmą miejsca drugie i trzecie otrzymają pamiątkowe puchary. 

 Organizator przewiduje losowanie nagrody rzeczowej wśród wszystkich uczestników biegu. 

Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność uczestnika podczas losowania i udzielenie 

prawidłowej odpowiedzi na 1 zadane pytanie.  

BIEG NA DYSTANSIE 5 KM 

 Nagrody rzeczowe oraz puchary otrzymają zawodnicy w klasyfikacji generalnej, osobno 

kobiety i mężczyźni o wartości: 

 I miejsce - do 300 zł 

 II miejsce - do 200 zł 

 III miejsce - do 100 zł 

 Mieszkaniec i mieszkanka Gminy Kostrzyn, którzy ukończą bieg z najlepszymi rezultatami 

otrzymają puchar oraz  dodatkową nagrodę w wysokości 250 zł. Warunkiem otrzymania 

nagrody jest posiadanie pobytu stałego na terenie Gminy Kostrzyn. Zawodnicy  

oraz zawodniczki, którzy zajmą miejsca drugie i trzecie otrzymają pamiątkowe puchary. 

MARSZ NORDIC-WALKING 3 KM 

 Nagrody rzeczowe oraz puchary otrzymają zawodnicy w klasyfikacji generalnej, osobno 

kobiety i mężczyźni o wartości: 



 I miejsce - do 250 zł 

 II miejsce - do 150 zł 

 III miejsce - do 100 zł 

 Mieszkaniec i mieszkanka Gminy Kostrzyn, którzy ukończą bieg z najlepszymi rezultatami 

otrzymają puchar oraz  dodatkową nagrodę w wysokości 200 zł. Warunkiem otrzymania 

nagrody jest posiadanie pobytu stałego na terenie Gminy Kostrzyn. Zawodnicy  

oraz zawodniczki, którzy zajmą miejsca drugie i trzecie otrzymają pamiątkowe puchary. 

PONADTO 

 Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowy medal. 

 Organizator przewiduje losowanie nagrody rzeczowej wśród wszystkich uczestników biegu o 

wartości minimum 500 złotych. 

 Puchary otrzymają zawodnicy i zawodniczki z pierwszych trzech miejsc w klasyfikacjach 

wiekowych na dystansie 10 kilometrów. 

 

 Organizator nie przewiduje odwołania biegu ze względu na warunki atmosferyczne. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje  

się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu. Komunikat o zmianie 

regulaminu będzie dostępny w dniu zawodów.  

 Zawody odbędą się na terenie zamkniętym,  w czasie biegu należy zachować szczególną 

ostrożność oraz wykonywać polecenia sędziów i służb zabezpieczających bieg. 

 Bieg odbędzie się przy całkowitym wyłączeniem z ruchu drogowego miejsca oraz trasy imprezy, 

zapewniając w tym celu niezbędne środki techniczne, o których mowa w art. 65a ust. 2 pkt 8 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

 Organizator zapewnia uczestnikom biegu opiekę medyczną. 

 Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu   

ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, 

wypadku,  odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić 

w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w imprezie „ Kurdeszowa (Za)Dyszka” 

 Uczestnik dokonujący rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku 

z realizacją biegu zgodnie z  ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) 

  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 Przy wniesieniu protestu związanego z biegiem obowiązuje opłata manipulacyjna  

w wysokości 50 zł. Po rozstrzygnięciu sporu na korzyść wnoszącego protest opłata zostanie 

zwrócona. 

 Dodatkowe informacje: 

Telefon:  601 513 451 / 61 8 178 565 w. 22 

E-mail: sport@kostrzyn.wlkp.pl 

 

mailto:sport@kostrzyn.wlkp.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego: 

 

..................................................................................  
( imię i nazwisko dziecka /podopiecznego ) 

w imprezie Kurdeszowa (Za)Dyszka, która odbędzie się w dniu 29.05.2022 r. organizowanej przez  

Gminę Kostrzyn 

 Oświadczam, że:  

- znany mi jest cel, charakter i program imprezy, 

 - u dziecka/podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą 

utrudniać lub uniemożliwić jego udział w imprezie 

- wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/ podopiecznego przez 

Organizatorów w celach promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem imprezy.  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

Data, miejscowość, Podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu     

                                                                           

 

 

KURDESZOWA (ZA)DYSZKA 29.05.2022 r. 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO 

 

Imię i nazwisko zawodnika……………………………………………………………………………………………. 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer dowodu osobistego……………………………………………………………………………………………. 

Numer startowy……………………………………………………………………………………………………………… 

Upoważniam Panią/Pana…………………………………………………………………................................ 

legitymującą/-ego się dowodem osobistym numer………………………………………………………… 

do odbioru za mnie pakietu startowego w dniu biegu KURDESZOWA (ZA)DYSZKA.  

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 Zapoznałem/łam się z Regulaminem zawodów i w pełni go akceptuję 

 Biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność 

 Jestem świadomy/-a uczestnictwa w biegu i startuję na własne ryzyko 

 Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu 

 Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeby promocji zawodów 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji biegu 

 

 

……………………………..                                …………………………………………………………………………………… 

   (miejscowość, data)            (własnoręczny, czytelny podpis) 


