Regulamin VIII Biegu Wyrskiego
1. Organizacja
1. Organizatorem VIII Biegu Wyrskiego jest www.inception.life we współpracy z Urzędem
Gminy Wyry.
2. VIII Bieg Wyrski organizowany jest jako element promocyjny Gminy Wyry.
2. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 12 września 2021 roku w Wyrach k. Mikołowa, woj. śląskie.
2. Start o godzinie 9:00.
3. Długość trasy biegu oraz marszu NW: 10km
4. Dokładna trasa biegów i wszystkie informacje będą widnieć na stronie
www.biegwyrski.pl
5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
6. Zawodnicy ustawiają się w strefie startu, zlokalizowanej na trasie biegu, przy Zespole
Szkół w Wyrach na ulicy Puszkina 10.
7. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej
strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji jako zamierzony do
osiągnięcia na mecie biegu. Kolejność stref czasowych od linii startu: Elita 00:38:00 00:39:59 00:40:00 – 00:44:59 00:45:00 – 00:49:59 00:50:00 – 00:59:59 >01:00:00
3. Nagrody
1. Wszyscy Zawodnicy, którzy ukończą VIII Bieg Wyrski otrzymają na mecie pamiątkowe
medale.
2. Za ustanowienie rekordu trasy zawodnik otrzyma nagrodę w wysokości 500 złotych.
Obecny rekord trasy wynosi 32’03’’ mężczyźni i 37’42’’ kobiety.
3. Warunkiem otrzymania nagród pieniężnych przez zawodnika jest jego obecność podczas
dekoracji zwycięzców.
4. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn biegu i marszu NW
oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych biegu otrzymają pamiątkowe
puchary oraz nagrody rzeczowe. Zdobywcy miejsc I-III bieg i NW w kategorii kobiet i
mężczyzn zameldowani w Gminie Wyry otrzymają specjalnie dedykowane, pamiątkowe
puchary od Wójta gminy Barbary Prasoł.

5. Klasyfikacja grup wiekowych Kobiet,Mężczyzn-20 - (16-29 lat) - 2005-1992 - K,M-30 (30-39 lat) -1991-1982 - K,M-40 - (40-49 lat) -1981-1972 - K,M-50 - (50 i powyżej ) - 1971....
- Klasyfikacja mieszkańców Bieg i Marsz NW gminy Wyry (na podstawie dowodu
zameldowania)
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i
rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
4. Limit czasu
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący, 1:30h dla biegaczy i 2:00h dla marszu
NW. Czas liczony jest od strzału startera.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do
przerwania biegu i zejścia z trasy. Po upływie czasu Zawodnicy pozostają na trasie na
własną odpowiedzialność.
5. Uczestnictwo
1. Biuro Zawodów będzie czynne 11 września w godzinach 12-18 oraz 12 września
w godzinach 6:30-8.45 w Zespole Szkół w Wyrach przy ulicy Puszkina 10 na sali
gimnastycznej.
2. Pakiety należy odebrać osobiście w biurze Zawodów. Dozwolone jest odebranie pakietu
przez inne osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru.
Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez organizatora
zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia. Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą
dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego
na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.
3. W zawodach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które najpóźniej do 12 września 2021r.
ukończą 18 lat. Osoby niepełnoletnie, które najpóźniej do 12 września 2021 roku ukończyły
16 lat mogą startować jedynie za pisemną zgodąrodziców.
4. Zawodnicy biegu zostaną poproszeni o potwierdzenie tożsamości w Biurze Zawodów
poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem.
5. Zawodników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
6. Podczas biegu wszyscy Zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być
widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas
jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karądyskwalifikacji.
Zawodnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu
(zgodnie z instrukcją).

7. W Biurze Zawodów Zawodnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer
startowy, chip do pomiaru czasu mocowany do buta, agrafki.
8. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację
Zawodnika.
9. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w VIII
Biegu Wyrskim.
10. Zabrania się startu Zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków
odurzających.
6. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.biegwyrski.pl od 1 lipca 2021r. o godzinie 10:00.
2. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 8.09.2021r. lub wcześniej po osiągnięciu
limitu uczestników. Po zamknięciu zgłoszeń online, zapisanie się na bieg nie będzie
możliwe.
3. Limit Zawodników na VIII Bieg Wyrski: 500 osób
7. Opłaty
1. Każdy Zawodnik ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Opłaty startowe na bieg VIII
Bieg Wyrski (bieg oraz NW) wynoszą odpowiednio:
1-150 zapisanych osób – 50 PLN 150-300 – 60 PLN 300-500 – 70 PLN W dniu zawodów –
brak możliwości zapisów
2. Opłatę startową należy wpłacić elektronicznie podczas rejestracji. Potwierdzeniem
rejestracji jest dokonanie przelewu.
3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się na liście opłaconych.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie pakietu na inną
osobę do dnia 1 września 2021r. Opłata za przeniesienie pakietu na inną osobę wynosi 10
PLN. Kontakt sarkadius@gmail.com
5. Możliwa jest opcja otrzymania faktury za opłatę startową po uprzednim wysłaniu danych
do faktury.
6. Koszulka okolicznościowa możliwa do zamówienia do dnia 15 sierpnia 2021 roku podczas
procesu rejestracji. Koszt koszulki to 50 PLN.
7. Reklamacje.
Zakup pakietu nie p
8. Dane firmy przyjmującej opłaty:

Magdalena Reut, NIP - 634 299 1445, Kościuszki 35/2, 40-048, Katowice,
REGON - 388142682
8. Wydarzenia dodatkowe
1. Biegi dzieci – informacje o biegach dla dzieci ukażą się na profilu FB oraz stronie
www.biegwyrski.pl
9. HARMONOGRAM IMPREZY:
06:30 - Otwarcie biura zawodów 09.00 – Start VIII Biegu Wyrskiego (Bieg i NW) 11.10 Ceremonia wręczenia nagród 12:30 - Zakończenie imprezy
10. Depozyty, wyżywienie, dodatkowe świadczenia
1. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas biegu. Z uwagi na wysiłek
fizyczny zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych
badań lekarskich.
2. Organizator udostępnia depozyt. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie
Organizator nie odpowiada.
3. Organizator udostępnia szatnie, toalety, prysznice.
4. Organizator zapewnia basen regeneracyjny i masaż oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
5. W przypadku wysokich temperatur zostanie rozstawiona kurtyna wodna.
11. Punkty odżywiania i punkty kontrolne
1. Punkt kontrolny pomiaru czasu będzie usytuowany na ok. 5 kilometrze.
2. Punkty nawodnienia będą usytuowane na ok. 5 km trasy. Uwaga! Organizator nie
przyjmuje prywatnych odżywek Zawodników.
3. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
4. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
5. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych
od przekroczenia linii startu) z wyłączeniem pierwszej dwudziestki osób w klasyfikacji
generalnej kobiet i mężczyzn. Tutaj decydować będzie kolejność przybiegnięcia na metę.
6. W wynikach końcowych biegu każdy Zawodnik otrzymuje informację o czasie netto.
7. Oficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.biegwyrski.pl
12. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Zawodników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji
imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.

2. Dane osobowe Zawodników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym i przepisami, w
szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r.
poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).
3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie 12.1. obejmuje również
publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
4. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego
danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz niezbędne do udział w biegu.
6. Akceptując regulamin Zawodnik zezwala na publikację zdjęć i filmów z zawodów z jego
wizerunkiem w celu promocji imprezy.
13. Finansowanie
1. Koszty organizacji VIII Biegu Wyrskiego pokrywają: Urząd Gminy Wyry, Inception.life
Sport&Rehabilitacja, Sponsorzy i Partnerzy biegu.
14. Postanowienia końcowe
1. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby
bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności
zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych
urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia
wydanego przez Organizatora. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora
(rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
2. W czasie trwania biegu Zawodnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone
przez Organizatora.
3. Organizator nie zapewnia Zawodnikom ubezpieczenia NW na czas trwania biegu. 4.
Każdy Zawodnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu.
Podpisując ww. oświadczenie, Zawodnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy
medycznej, wykonanie innych zabiegów
medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel
medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
5. Zawodnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o
charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną
odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się ze wzmożonym
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do
przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza,
że Zawodnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu,

startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje służb medycznych
dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
6. Zapisując się do udziału w zawodach Zawodnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na
wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie
oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez,
udostępniania sponsorom oraz partnerom VIII Biegu Wyrskiego w celu ich promocji w
kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach
drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach
telewizyjnych i radiowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego
przerwania bez podania powodów.
7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi VIII Biegu Wyrskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga
Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w
całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
15. Reklamacje.
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej biegu.
Reklamacje należy wysyłać w formie wiadomości elektronicznej e-mail pod adres
marek@inception.life lub pisemnie na adres Organizatora (Inception.life ul.Wróbla 3e,
43-175 Wyry z dopiskiem na kopercie “Bieg Wyrski”). Reklamacja powinna zawierać: imię,
nazwisko, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty
ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozstrzygnięcia reklamacji
pocztą elektroniczną lub listem – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
3. Z zastrzeżeniem kolejnych ustępów, Organizator może wprowadzić zmiany do
Regulaminu wyłącznie z ważnych powodów, jakimi są:
a. zmiana przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
b. nałożenie na Organizatora przez organy władzy publicznej określonych obowiązków,
mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
c. zmiana danych dotyczących Organizatora lub partnerów lub podmiotów współpracujących
z Organizatorem;

d. przeciwdziałanie nadużyciom polegającym na ominięciu postanowień Regulaminu w celu
osiągnięcia nienależnej korzyści, np. wielokrotny udział w Konkursie pomimo wyłączenia
takiej możliwości w jego Regulaminie;
e. poprawienie ochrony prywatności Uczestników.
4. Zmiana w Regulaminie nie może ograniczyć lub uszczuplić praw nabytych uprzednio
przez Uczestników w związku z udziałem w Biegu.
5. O wszelkich zmianach w Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników wysyłając
wiadomość na adres e-mail, o ile Uczestnik go udostępnił. Informacja o zmianie w
Regulaminie zostaje również każdorazowo zamieszczona na stronie internetowej Biegu.

16. Kontakt do organizatorów
Faktury i sprawy organizacyjne Arek +48 503 970 355 sarkadius@gmail.com
Elita i sponsorzy Marek +48 609 700 669 marek@inception.life

