
 

I.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE: 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze 
sportowym organizowanym przez stowarzyszenie Aktywna Żurawica z siedzibą w 
Żurawicy. 

2. Dla celów promocji wydarzeń sportowych używa się określenia „PANCERNA 
PRZEPRAWA”. 

3. Udział w każdym wydarzeniu sportowym jest całkowicie dobrowolny. 

4. Aktywny udział w każdym wydarzeniu sportowym jest możliwy - wyłącznie - po 
uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją, złożenia 
odpowiednich oświadczeń oraz opłaceniu pakietu startowego w wyznaczonym 
terminie. 

5. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe. 

 

II.  CEL IMPREZY: 

1. Organizacja imprezy biegowej z elementami różnego rodzaju przeszkód 
sprawdzających sprawność fizyczną człowieka; 

2. Kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, dążenie do osiągania najwyższego poziomu 
sportowego 

3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 

4. Promowanie Żurawicy jako miejscowości wspierającej inicjatywy sportowe, 

5. Kreowanie i propagowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych.  

6. Promowanie wysiłku fizycznego i dobrej zabawy.  

 

III.  ORGANIZATOR 

Organizatorem biegu z cyklu „PANCERNA PRZEPRAWA” oraz „PANCERNA 
PRZEPRAWA KIDS”  jest: 

 

STOWARZYSZENIE „AKTYWNA ŻURAWICA” 

MICKIEWICZA 32 

37-710 ŻURAWICA 



 

IV.  Termin biegu i miejsce  

Miejsce: 37-710 Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1 

Termin: 3 maja 2022 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn. W 
takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O 
odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników formie mailowej, przekazując 
szczegóły. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu z przyczyn działania siły 
wyższej lub rozporządzenia administracyjnego. W takim przypadku Uczestnikowi 
przysługuje zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator 
poinformuje Uczestników formie mailowej, przekazując szczegóły. 

 

V.  PRZESZKODY 

1. Na trasie zawodów rozstawione są przeszkody weryfikujące siłę, sprawność i 
szybkość zawodników. Należy je pokonać zgodnie ze wskazaniami sędziego na 
przeszkodzie. 

2. Nie pokonanie przeszkody powoduje odbycie kary wyznaczonej do danej przeszkody. 

 

VI.  UCZESTNICTWO 

W zawodach mogą brać udział: 

1. Dzieci od 4 do 12 lat ( dotyczy PANCERNA PRZEPRAWA KIDS – czyli biegu dla 
dzieci z rodzicem) Rywalizacja dzieci i rodziców odbywa się po zakończonym biegu 
głównym na wyznaczonej trasie. (Dzieci w wieku 4-12 lat, mogą brać udział w 
wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna prawnego). 

2. Osoby od lat 16 (mogą brać udział w wydarzeniu za pisemną zgodą opiekuna 
prawnego). 

3. Osoby pełnoletnie, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat. 

 

VII.   ROZPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU 

 

1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w 
następujących formach: 



• Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w 
dowolnej formie, 

• Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

• Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

• Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

• Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i 
bilbordach, 

• Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

• Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów. 

 

2. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej odbywa się w 
oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez 
akceptację niniejszego Regulaminu: 

a) podczas zapisu online. 

b) podczas akceptacji online oświadczenia na stronie zapisów. 

c) podczas podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem. 

 

       Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli 
wyrażonym w rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie 
autorskim i prawa pokrewnych. Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być 
swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 
§ 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym 
oświadczeniem lub wcześniej. 

 

3.   Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z 
prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”. 

 

VIII. ZASADY ZAPISÓW I OPŁATA STARTOWA 

1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej imprezy. 



2. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza. Dopuszczeni do 
startu zostaną zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę wpisową. 

3. Pakiet startowy można przepisać jedynie w dniu zawodów, w biurze zawodów.  

4. Wpłaty należy dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej 
przedstawionej przez organizatora 

5. Istnieje również możliwość zapisów w dniu zawodów, tylko w przypadku wolnych 
miejsc. 

6. Osoby, które nie płacą zamówienia do dnia zamknięcia zapisów oraz płatności online 
podanego przez Organizatora zostają skreślone z listy startowej i muszą zapisać się na 
bieg ponownie w dniu zawodów. 

7. Dokonanie płatności powoduje akceptację regulaminu biegu. 

8. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną (aktywnazurawica@gmail.com) 

9. Zapisy do biegu PANCERNA PRZEPRAWA KIDS prowadzone są przez osobny 
formularz dostępny pod linkiem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDj2jZkHi7p8q2BrotTSM3WoJpPimyk
ezakJrqihT5oTTLDA/viewform?usp=sf_link 

10.  Przesłanie formularzu zapisowego wymienionego w punkcie VIII podpunkcie 9 
równoważne jest z zaakceptowaniem regulaminu zawodów. 

 

IX.  REZYGNACJA Z ZAWODÓW 

1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w 
którym spełnione są łącznie następujące warunki – Uczestnik wypełnił formularz 
zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni 
przed datą biegu, na który dokonano zapisu, Konsumentowi przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów 
prawo to wygasa. 

 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora, o 
swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 
aktywnazurawica@gmail.com przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne 
oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot nastąpi 
bezpośrednio na rachunek karty, z której został dokonany zakup. 

 

X.  DANE OSOBOWE 

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych do celów związanych z realizacją zawodów. 



XI.  KLASYFIKACJA I NAGRODY 

1.  Wyróżnienia i nagrody rzeczowe będą przyznawane wszystkim uczestnikom 
organizowanego biegu. 

2. Kategorie wiekowe: 

Kobiety i Mężczyźni w kategoriach wiekowych  

- 16-25  

- 26-35 

- 36-45 

- 46+ 

3. Organizator nie przewiduje specjalnych wyróżnień i nagród rzeczowych dla 
najlepszych miejsc. 

XII.  RYWALIZACJA 

1. Zawody składają się z jednego biegu z przeszkodami.  

2. Zawodnicy startują falami co 10 minut  

3. W jednej fali startuje 10 zawodników. 

4. Bieg rozpoczyna się startem pierwszej fali o godzinie 13:00 

5. PANCERNA PRZEPRAWA KIDS rozpocznie się na specjalnie wyznaczonej 
trasie, po zakończeniu rywalizacji biegu PANCERNA PRZEPRAWA. 

 

XIII.  INNE 

1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów 
porządkowych i bezpieczeństwa oraz doraźnych zarządzeń Organizatora imprezy lub 
służb ochrony. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione 
przedmioty na terenie imprezy. 

3. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod 
wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie. 

4. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie 
zagrażający bezpieczeństwu, w szczególności życiu oraz zdrowiu innych osób 
obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać niniejszego regulaminu. 

5. Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone 
organizatorowi albo innym uczestnikom podczas imprezy. 



6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprez z przyczyn 
nie dających się przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody). 

7. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem 
otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki 
atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. 
Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi 
wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy 
w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania 
organizmu lub opieki w innym zakresie. 

9. Zakazane jest startowanie w butach z kolcami, używania podczas biegu 
niedozwolonych substancji klejących, przekazywanie pakietu startowego innemu 
zawodnikowi bez zgody Organizatora. 

10. Dla każdej imprezy zostanie ustanowiony limit czasowy i podany zostanie w 
informacjach startowych na parę dni przed imprezą. 

11. Opłata za udział w zawodach sportowych, zapisy i oferta biletów są 
prowadzone pod adresem: https://formularz.czasomierzyk.pl/62 
Adres zawiera regulamin zawodów - organizatora: 
https://formularz.czasomierzyk.pl/uploads/regulations/62_62regulamin.pdf 

12. Usługodawcą formularza zapisów jest firma czasomierzyk.pl 
Strona usługodawcy zawiera regulamin portalu zapisów, który musi potwierdzić w 
klauzuli informacyjnej każdy zapisujący się uczestnik (trzeci krok przy dodawaniu 
zgłoszenia. Regulamin jest też dostępny na głównej stronie usługodawcy formularza 
zapisów: https://czasomierzyk.pl/regulamin_czasomierzyk.pdf 
 
Regulaminy zawierają: 
 
- wskazanie pełnych danych Podmiotu świadczącego usługi, 
- rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 
- warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne  
niezbędne do korzystania z Portalu, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o 
charakterze bezprawnym; 
- warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 
- tryb postępowania reklamacyjnego. 

13. Odpowiedzialność za ryzyko ponoszone podczas biegu wymienione w Punkcie 
XIII podpunkcie 7, za uczestników biegu w wieku 4-12 lat ponosi opiekun 
wymieniony w oświadczeniu.  

 

 

 

 



XIV. W RAMACH WPISOWEGO UCZESTNICY OTRZYMUJĄ 

1. Możliwość wzięcia udziału w biegu. Organizator zachowuje sobie prawo do 
zmiany godziny startu i przesunięcia uczestników pomiędzy seriami - informacje o 
tego typu sytuacjach zostaną wysłane na podany przy rejestracji adres 
aktywnazurawica@gmail.com.  

2. Zestaw startowy. 

3. Pamiątkowy medal. 

 

XV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do 
organizatora. 

2. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej imprezy należy 
aktywnazurawica@gmail.com.  


