
Regulamin imprezy

„Run-Wieprz-River”- Lubartowski

Bieg Terenowy z Przeszkodami

Lubartów, 27 sierpnia 2022 roku



I. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie, z siedzibą w Lubartowie ul. 1 Maja 66/74,
21-100 Lubartów, „Aktywny Lubartów” Stowarzyszenie wspierające Sport  i Rekreację, ul.
1 Maja 85/20, 21-100 Lubartów.

II.DEFINICJE
1.  Impreza:  Lubartowski  Bieg  Terenowy  z  Przeszkodami  (tereny  MOSiR  Lubartów
ul.  Parkowa  oraz  tereny  przy  rzece  Wieprz  )  odbywający  się  na  zasadach  określonych
w niniejszym Regulaminie.                                                            
2.  Profil  Organizatora:  ogólnodostępny  profil  na  portalu  społecznościowym
facebook.pl.  znajdujący  się  pod  adresemhttps://www.facebook.com/RUN-Wieprz-
RIVER-103084865804485.
3.  Uczestnik:  osoba  uczestnicząca  w imprezie  w charakterze  zawodnika  biorącego
udział w biegu.

III CEL IMPREZY
Celem  imprezy  jest  upowszechnianie  sportu  i  rekreacji,  walorów  przyrodniczych
i  krajobrazowych  naszego  regionu  oraz  biegów  terenowych,  promocja  aktywnego
i zdrowego stylu życia, zgodna z duchem sportu rywalizacja, nastawiona na rozwijanie
umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej, a także łączenie
wysiłku fizycznego z  dobrą  zabawą.  Celem imprezy jest  również promocja miasta
Lubartów, powiatu lubartowskiego oraz województwa lubelskiego.

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
1.  Bieg  odbędzie  się  27.08.2022  r.  (sobota),  godz.  12:00;  miejsce:  tereny  MOSiR
Lubartów, ul. Parkowa oraz tereny przy rzece Wieprz.

V. UCZESTNICTWO
1.  W Imprezie mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału
w biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.                                
2. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu Imprezy ukończą
18 lat, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 .
3. Uczestnikami mogą być  osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia biegu ukończą
16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia Imprezy w biurze zawodów zgody
na uczestnictwo w imprezie podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji biegu dla osób  młodszych, tj.:
a. małoletnich, którzy w dniu rozpoczęcia biegu mają ukończone co najmniej 4 lata
i nie więcej niż 12 lat,
b. małoletnich, którzy w dniu rozpoczęcia biegu mają ukończone co najmniej 12 lat
i nie więcej niż 16 lat.
Osoby,  o  których  mowa  w  pkt.  a  i  b  mogą  nabyć  status  Uczestnika  pod
warunkiem  złożenia  w  dniu  imprezy  w  biurze  zawodów  zgody  na  uczestnictwo
w imprezie podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. 
5.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Biegu  jest  prawidłowa  rejestracja,  wniesienie
opłaty startowej oraz weryfikacja w dniu zawodów.
6. Biegi odbędą się na dyystansach:

• Run-Wieprz-River 500 m- tor przeszkód dla dzieci w wieku 4-7 lat;
• Run-Wieprz-River 1000 m- tor przeszkód dla dzieci w wieku 8-11 lat;
• Run-Wieprz-River 2500 m- tor przeszkód Yunior 12- 15 lat.
• Run-Wieprz-River 7 km- tor przeszkód kat. OPEN.



• Run-Wieprz-River 7 km- tor przeszkód kat. Biegi drużynowe. Drużyna może
liczyć min. 3 a max. 7 osób.

VI .  ZASADY REJESTRACJI UCZESTNIKÓW

1.  Organizator  wyznacza  limit  150  osób  biorących  udział  w  Imprezie.  O  udziale
decyduje  kolejność  zgłoszeń.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  limitu
Uczestników.
2. Za zgłoszenie uważa się zarejestrowanie się uczestnika i dokonanie opłaty startowej za
pomocą elektronicznych zapisów. Osoby, które spełnią ten warunek zostaną wpisane na listę
startową. Uczestnik powinien dokonać opłasty startowej bezpośrednio po zarejestrowaniu się.
Dokonanie opłaty jest warunkiem umieszczenia zawodnika na liście startowej Biegu.

3. Wprzypadku rejestracji drużyny w formularzu w zakładce  Kontakt z Organizatorem należy
podać nazwę drużyny,.

4. Dokonanie rejestracji w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności
miejsc,  przy  czym  Organizator  nie  gwarantuje  kompletności  pakietu  startowego
osobom, które dokonają rejestracji po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5

5.Rejestracja  online  zamykana  jest  25.08.2022  o  godz.  23.59.   Po  tym  terminie
Uczestnik może dokonać rejestracji w biurze zawodów w dniu biegów w godz. od
9.00 do 11.00.

VII . WPISOWE

1. Organizator ustala następujące wysokości wpisowego:

• Run-Wieprz-River 500 m-  dzieci w wieku 4-7 lat  - 30,00 zł;
• Run-Wieprz-River 1000 m- dzieci w wieku 8-11 lat- 30 zł;
• Run-Wieprz-River 2500 m- Yunior 12- 15 lat- 40,00 zł;
• Run-Wieprz-River 7 km- 60, 00 zł przy zapisach do 24.07, 

- 80,00 zł przy zapisach do 25.08.2022;
- 100,00 zł w dniu biegu w Biurze Zawodów.

2.W  terminie  14  dni  licząc  od  dnia,  w  którym  Uczestnik  wypełnił  formularz
zgłoszeniowy  i  uiścił  wpisowe,  jednak  nie  później  niż  na  7  dni  przed  terminem
Imprezy,Uczestnikowi przysługuje  prawo do rezygnacji  z  uczestnictwa w Imprezie
bez podania przyczyny, zezwrotem wpisowego.
3.  Organizator  może  odwołać  bieg  bez  podania  konkretnej  przyczyny,  w  takim
przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty startowej.
4. Nie można przekazać ani odsprzedać numeru startowego innemu Uczestnikowi.
5. Każdy Uczestnik Biegu zobowiązany jest do zweryfikowania swojego zgłoszenia
i odebrania osobiście Pakietu Startowego w Biurze Zawodów w dniu Biegu , tj. 27
sierpnia  2022 roku w godz.  między 9.00  a  11.00.  Pakiet  startowy można odebrać
wyłącznie  osobiście.  Nie  będzie  możliwe odebranie  pakietu  startowego przez  inną
osobę. 
6.  W celu odbioru Pakietu  Startowego i  weryfikacji  zgłoszenia  Uczestnika,  należy
posiadać  ze  sobą  dokument  tożsamości  zgodny  z  danymi  podawanymi  podczas
rejestracji.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  wobec  Uczestnika  za
nieodebranie Pakietu  Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
7.Pakiet Startowy zawiera:

• chip  z  numerem startowym,  koszulkę  okolicznościową,  medal,  napój-  kat.
OPEN

• komin,  medal, napój- Biegi dziecięce i młodzieżowe.



VIII. PRZESZKODY
Na trasie biegu znajdowały się będą przeszkody, których liczba i stopień trudności
uzależniona  jest  od  rodzaju  wybranego  przez  Uczestnika  biegu.  Szczegółowe
informacje  dotyczące  przeszkód  znajdowały  się  będą  na  profilu
https://www.facebook.com/RUN-Wieprz-RIVER-103084865804485

IX  . NAGRODY
• W biegu na 7 km zostaną wręczone puchary oraz nagrody za trzy pierwsze

miejsca.
• W  biegu  na  dystansie  2,5  km  zostana  wręczone  puchary  za  trzy  pierwsze

miejsca.
Organizator zastrzega sobie prawo utworzenia dodatkowych kategorii i ufundowania 
pucharów   nagród.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.

2. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających
się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami,itp..
Ze względu na charakter biegu zabrania się startu z kijkami (Nordic Walking).  Na
miejscu Biegu zabrania się też wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania
wszelkich  zasad  i  przepisów,  które  mają  zastosowanie  do  uczestnictwa  w  biegu,
w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. 
3.  Na  miejsce  biegu  zabrania  się  wnoszenia  środków  odurzających,  nielegalnych
substancji,  środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych
jakiegokolwiek  rodzaju.  Uczestnikom  zabrania  się  zażywania  takich  środków
i  substancji  zarówno  przed,  jak  i  podczas  biegu  pod  groźbą  dyskwalifikacji.
W  wypadku  stwierdzenia,  że  Uczestnik  naruszył  powyższy  zakaz,  Organizator
zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go
w jego trakcie. 
4. Biegacze skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani, w Biegu obowiązuje
bowiem  przestrzeganie  wszelkich  przepisów  i  zasad,  które  mają  zastosowanie  do
Biegu,  w szczególności zasad fair play.
5. Uczestnik startuje  na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy  Uczestnicy  przyjmują  do  wiadomości,  że  udział  w  biegu  wiąże  się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierć). Przekazanie
Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie
opłaty  rejestracyjnej  oznacza,  że  Uczestnik  rozważył  i  ocenił  charakter,  zakres  i
stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się
podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
6.  Organizator  posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  wobec
Uczestników biegu, jednakże informuje,  iż nie  zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na
życie,  zdrowotnego  lub  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  choroby,  wypadku,
odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie
mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
7.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  mające  miejsce  na  trasie  biegu,
wynikające z winy uczestnika biegu.
8. Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie NNW.



9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa wzięcia udziału w biegu
Uczestnikowi,  który  znajduje  się  w  stanie  po  spożyciu  alkoholu  lub  substancji
odurzających,  agresywnemu,  w  stroju  zagrażającym  bezpieczeństwu  (m.in.  buty
z  kolcami),  a  także  podejmującemu  jakiekolwiek  działania,  które  mogą  zagrażać
zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów
i partnerów Imprezy. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania
zwrotu wpisowego.
10.  Wszyscy  Uczestnicy  są  zobowiązani  do  stosowania  się  do  poleceń  osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z  ramienia
Organizatora.
11.  Organizator,  wszystkie  osoby  z  nim  współpracujące,  a  także  osoby  związane
z  przeprowadzeniem  i  organizacją  biegu  nie  ponoszą  odpowiedzialności  względem
uczestników za ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
przed,  w  trakcie  lub  po  zawodach,  a  spowodowane  zostaną  przez  uczestników  imprezy.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
12.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  materialnej  za  rzeczy  zaginione  w  trakcie
trwania imprezy sportowej.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć,
materiałów  filmowych,  wywiadów  i  nagrań  dźwiękowych  przedstawiających  uczestników
biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach
typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i
na  wystawach,  jak  również  na  potrzeby  promocyjno-reklamowe  związane  z działalnością
prowadzoną przez Organizatora.
14. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego
danych osobowych,  w tym wizerunku, na potrzeby przesłania  do Uczestnika informacji  o
przyszłych  imprezach,  produktach  handlowych,  a  także  na  wewnętrzne  potrzeby
administracyjne  i  analityczne,  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016r.  w sprawie ochrony osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/.
15.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  biegu  lub  jego  przerwania  – bez
podawania powodów.
18.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do wprowadzenia  zmian  w Regulaminie.  Wiążąca
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
19. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

                               

         Dyrektor MOSiR

      Aneta Symbor




