
           

 

REGULAMIN WYDARZEŃ HDEF 2015 Bytom

Zostań Honorowym Dawcą Energii FORTUM 

1. Cel wydarzenia:  
o zbiórka środków finansowych na wybrany cel 

Dawca Energii FORTUM;
o popularyzacja biegania, oraz Nordic Walking jako najprostszych form ruchu oraz rekreacji 

ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
o promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach pr
o umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

2. Organizatorzy: 
o Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. 
o Stowarzyszenie „Miechowicka Grupa Biegowa” 

3. Termin i miejsce:  
o 25 kwietnia 2015 r.  
o Bytom – Miechowice, ul. Felińskiego, boisko sportowe „Dołek”.
o Biuro Zawodów czynne w godz. 14:00 
o zapisy w biurze zawodów do godz. 15:45
o start biegu głównego godz. 16:00
o rozpoczęcie rywalizacji w kategori
o limit czasowy biegu głównego 2 godz.

4. Trasa biegu głównego: 
o trasa biegu głównego ma charakter przełajowy i prowadzi ścieżkami Miechowickiej Ostoi 

Leśnej; 
o dystans biegu: ok. 5km / 1 pętla
o liczba pętli: dowolna
o trasa będzie oznakowana taśmami, oraz zabezp
o na trasie, począwszy od 2

wodę i banany. 
5. Pomiar czasu biegu głównego:

o podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu i dystansu dokonany przez zawodnika za pomocą 
zainstalowanej na urządzeniu mobilnym (telefon, smartfon, tablet) aplikacji HDEF;

o warunkiem sklasyfikowania zawodnika w biegu głównym jest wybranie odpowiedniej 
aktywności bieganie/Nordic Walking, oraz przypisanie do drużyny 

6. Zasady uczestnictwa:  
o w biegu głównym może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który:
▪ zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego lub zapisze w Biurze 

Zawodów w dniu wydarzenia,
▪ podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: 

Rozporządzenie 
1095); 

o uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji akcji 
HDEF oraz dokumentowania z

  

                   

REGULAMIN WYDARZEŃ HDEF 2015 Bytom 

Wydarzenie 25 kwietnia 2015 roku 

Zostań Honorowym Dawcą Energii FORTUM - Bieg 5/10/15+ km
 

zbiórka środków finansowych na wybrany cel charytatywny w ramach akcji Honorowy 
Dawca Energii FORTUM; 
popularyzacja biegania, oraz Nordic Walking jako najprostszych form ruchu oraz rekreacji 
ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia; 
promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody; 
umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. – pomysłodawca i inicjator akcji;
Stowarzyszenie „Miechowicka Grupa Biegowa” – organizator wydarzeń.

 

Miechowice, ul. Felińskiego, boisko sportowe „Dołek”. 
Biuro Zawodów czynne w godz. 14:00 – 18:30 

zapisy w biurze zawodów do godz. 15:45 

start biegu głównego godz. 16:00 

rozpoczęcie rywalizacji w kategoriach dzieci godz. 16:30. 
limit czasowy biegu głównego 2 godz. 

  
trasa biegu głównego ma charakter przełajowy i prowadzi ścieżkami Miechowickiej Ostoi 

ok. 5km / 1 pętla; 
dowolna; 

trasa będzie oznakowana taśmami, oraz zabezpieczona przez wolontariuszy 
na trasie, począwszy od 2-giej pętli, usytuowany będzie punkt odżywczy zaopatrzony w 

Pomiar czasu biegu głównego:  
podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu i dystansu dokonany przez zawodnika za pomocą 

nej na urządzeniu mobilnym (telefon, smartfon, tablet) aplikacji HDEF;
warunkiem sklasyfikowania zawodnika w biegu głównym jest wybranie odpowiedniej 
aktywności bieganie/Nordic Walking, oraz przypisanie do drużyny Bytom

 
głównym może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który:

zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego lub zapisze w Biurze 
Zawodów w dniu wydarzenia, 
podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 

uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji akcji 
HDEF oraz dokumentowania zawodów. 

 

 

Bieg 5/10/15+ km 

charytatywny w ramach akcji Honorowy 

popularyzacja biegania, oraz Nordic Walking jako najprostszych form ruchu oraz rekreacji 

umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej. 

pomysłodawca i inicjator akcji; 
organizator wydarzeń. 

trasa biegu głównego ma charakter przełajowy i prowadzi ścieżkami Miechowickiej Ostoi 

ieczona przez wolontariuszy  
giej pętli, usytuowany będzie punkt odżywczy zaopatrzony w 

podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu i dystansu dokonany przez zawodnika za pomocą 
nej na urządzeniu mobilnym (telefon, smartfon, tablet) aplikacji HDEF; 

warunkiem sklasyfikowania zawodnika w biegu głównym jest wybranie odpowiedniej 
Bytom. 

głównym może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: 
zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego lub zapisze w Biurze 

podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 

uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji akcji 



           

 

7. Zgłoszenia:  
o zgłoszenia do biegu głównego można dokonać drogą elektroniczną poprzez link do 

formularza zapisów zamieszczony na stronie wydarzenia HDEF na portalu 
społecznościowym FB
www.mgb.bytom.pl; 

o w dniu wydarzenia w Biurze Zawodów  będę przyjmowane zapisy do biegu głównego, oraz 
biegów dzieci ; 

o wszyscy zawodnicy muszą zostać 
zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość;

o limit zawodników dla biegu głównego wynosi 250 osób (łącznie biegaczy i zawodników 
Nordic Walking). 

8. Biegi dzieci:  
o zapisy do biegów dzieci dokon

podpisaniu dostępnego w biurze zawodów oświadczenia o starcie dziecka na wyłączną 
odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego

o biegi dzieci zostaną rozegrane z podziałem na kategorie wiekowe dziewczynek i chł
na następujących dystansach:

o 2-3 latki - 20 m
o 4-5 latki - 60 m
o 6-8 latki - 200 m
o 9-12 latki - 400 m
o 13-15 latki - 800 m
o 16-18 latki - 1500 m
o dzieci niepełnosprawne do lat 12
o młodzież niepełnosprawna od lat 13

9. Klasyfikacja indywidualna:
o najlepsze zawodniczki i

pętli. Zwycięzcami będą:
▪ na dystansie 5 km 
▪ na dystansie 10 km zawodniczka i
▪ na dystansie 15 km zawodniczka i
▪ na dystansie 20 km zawodniczka i
▪ na dystansie 25 km zawodniczka i
▪ na dystansie 30 km zawodniczka i

o Osobno klasyfikowan
nagrodzone będą 3 najszybsze osoby niezależnie od płci

o Nie będą prowadzone kategorie wiekow
10. Nagrody: 

o w kat. OPEN – 
terminie późniejszym) 
jest dystans czyli liczba przebiegniętych pętli
mężczyzn. 

o oprócz nagród dla najlepszych zawodników przewidziane są drobne upominki 
rzeczowe dla wszystkich zawodników, którzy zostaną sklasyfikowani, tzn. przebiegną
lub przejdą trasę biegu z włączoną aplikacją HDEF, która to aplikacja zarejestruje 
dystans i czas biegu a profil zawodnika będzie przypisany do miasta 

o nagrody dublują się
upominek za ukończony bieg na wskazanym dystansie.

                   

zgłoszenia do biegu głównego można dokonać drogą elektroniczną poprzez link do 
formularza zapisów zamieszczony na stronie wydarzenia HDEF na portalu 
społecznościowym FB www.facebook.com/mgb.bytom oraz na stronie internetowej MGB 

 

w dniu wydarzenia w Biurze Zawodów  będę przyjmowane zapisy do biegu głównego, oraz 

wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji 
zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość; 
limit zawodników dla biegu głównego wynosi 250 osób (łącznie biegaczy i zawodników 

zapisy do biegów dzieci dokonywane są przez ich rodziców/opiekunów prawnych po 
podpisaniu dostępnego w biurze zawodów oświadczenia o starcie dziecka na wyłączną 
odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego 

biegi dzieci zostaną rozegrane z podziałem na kategorie wiekowe dziewczynek i chł
na następujących dystansach: 

20 m 

60 m 

200 m 

400 m 

800 m 

1500 m 

dzieci niepełnosprawne do lat 12 
młodzież niepełnosprawna od lat 13 

Klasyfikacja indywidualna:  
zawodniczki i zawodnicy zostaną wybrani z podziałem na liczbę przebiegniętych 

pętli. Zwycięzcami będą: 
na dystansie 5 km zawodniczka i zawodnik, którzy najszybciej przebieg
na dystansie 10 km zawodniczka i zawodnik, którzy najszybciej przebieg
na dystansie 15 km zawodniczka i zawodnik, którzy najszybciej przeb
na dystansie 20 km zawodniczka i zawodnik, którzy najszybciej przebiegną
na dystansie 25 km zawodniczka i zawodnik, którzy najszybciej przebiegną
na dystansie 30 km zawodniczka i zawodnik, którzy najszybciej przebiegną

Osobno klasyfikowane zostaną zawodniczki i zawodnicy Nordic Wa
najszybsze osoby niezależnie od płci; 

Nie będą prowadzone kategorie wiekowe. 

 nagrody rzeczowe lub finansowe (zostaną podane do wiadomości w 
terminie późniejszym) dla 1 najlepszego zawodnika w ramach kategorii
jest dystans czyli liczba przebiegniętych pętli, z podziałem wg płci na kategorię kobie

oprócz nagród dla najlepszych zawodników przewidziane są drobne upominki 
rzeczowe dla wszystkich zawodników, którzy zostaną sklasyfikowani, tzn. przebiegną

trasę biegu z włączoną aplikacją HDEF, która to aplikacja zarejestruje 
stans i czas biegu a profil zawodnika będzie przypisany do miasta 

nagrody dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN również otrzymują 
upominek za ukończony bieg na wskazanym dystansie. 

 

zgłoszenia do biegu głównego można dokonać drogą elektroniczną poprzez link do 
formularza zapisów zamieszczony na stronie wydarzenia HDEF na portalu 

oraz na stronie internetowej MGB 

w dniu wydarzenia w Biurze Zawodów  będę przyjmowane zapisy do biegu głównego, oraz 

zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji 

limit zawodników dla biegu głównego wynosi 250 osób (łącznie biegaczy i zawodników 

ywane są przez ich rodziców/opiekunów prawnych po 
podpisaniu dostępnego w biurze zawodów oświadczenia o starcie dziecka na wyłączną 

biegi dzieci zostaną rozegrane z podziałem na kategorie wiekowe dziewczynek i chłopców 

zawodnicy zostaną wybrani z podziałem na liczbę przebiegniętych 

najszybciej przebiegną 1 pętlę; 
y najszybciej przebiegną 2 pętle; 
y najszybciej przebiegną 3 pętle; 

zy najszybciej przebiegną 4 pętle; 
zy najszybciej przebiegną 5 pętli; 
zy najszybciej przebiegną 6 pętli. 

zawodnicy Nordic Walking wśród których 

nagrody rzeczowe lub finansowe (zostaną podane do wiadomości w 
dla 1 najlepszego zawodnika w ramach kategorii. Kategorią 

, z podziałem wg płci na kategorię kobiet i 

oprócz nagród dla najlepszych zawodników przewidziane są drobne upominki 
rzeczowe dla wszystkich zawodników, którzy zostaną sklasyfikowani, tzn. przebiegną, 

trasę biegu z włączoną aplikacją HDEF, która to aplikacja zarejestruje 
stans i czas biegu a profil zawodnika będzie przypisany do miasta Bytom. 

. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN również otrzymują 



           

 

 
 

11. Zasady finansowania: 
o Udział w biegu nie wymaga wnoszenia ż
o Koszty organizacji wydarzenia pokrywają organizatorzy
o Wydarzenie dofinansowane jest ze środków Gminy Bytom.

12. Numery startowe: 
o Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów podczas weryfikacji
o Numery startowe są zwrotne. Prosimy o 

biegu. 
13. Postanowienia końcowe:

o Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
o Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii 

zawodników; 
o Organizatorzy nie odpowiadają za r
o Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, 

telefony i inne urządzenia elektroniczne).
jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozos
cennych przedmiotów prosimy o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem;

o Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obraże
śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z 
obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;

o Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu O
medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

o Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu 
podczas imprezy są o

o Uczestnik startuje wyłącznie 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 
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi 
prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i 
ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z ucz
dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną 
odpowiedzialność; 

o Protesty należy składać mailowo w terminie do 24h po odbyciu zawodów.
o Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organ

 

 

 

 

 

                   

Udział w biegu nie wymaga wnoszenia żadnej opłaty startowej; 
Koszty organizacji wydarzenia pokrywają organizatorzy; 
Wydarzenie dofinansowane jest ze środków Gminy Bytom. 

Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów podczas weryfikacji
Numery startowe są zwrotne. Prosimy o ich zwrot w biurze zawodów po zakończonym 

Postanowienia końcowe: 
Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne; 
Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki; 
Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, 
telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie 
jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie 
cennych przedmiotów prosimy o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem;
Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obraże
śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z 
obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu; 
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy 
medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce; 
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu 
podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne; 
Uczestnik startuje wyłącznie 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 śmierci). Przekazanie Organizatorowi 
prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego 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 

Protesty należy składać mailowo w terminie do 24h po odbyciu zawodów.
Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów podczas weryfikacji 
ich zwrot w biurze zawodów po zakończonym 

Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii 

Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, 
Prosimy o niepozostawianie w depozycie 

tawienia na przechowanie 
cennych przedmiotów prosimy o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem; 
Organizator 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 

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 
rganizatora do udzielenia pierwszej pomocy 

medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika 

Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu 

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem 

wypadkami, możliwość 
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi 
prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i 

estnictwem w Biegu i 
dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną 

Protesty należy składać mailowo w terminie do 24h po odbyciu zawodów. 
izatora. 
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ORGANIZATORAMI I PATRONAMI AKCJI SĄ:
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