
REGULAMIN 

BIEGU „PRZYBUJ PIĄTKĘ”  

ZALICZANEGO DO 

GRAND PRIX POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

W BIEGACH NA 5 KM 

 

Cel: 

 Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej. Propagowanie 

zdrowego trybu życia i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego wśród lokalnej 

społeczności. 

 Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych okolic Jastrzębska Starego w 

Powiecie Nowotomyskim. 

Organizatorzy: 

 NKB Chyży Nowy Tomyśl,  

 Powiatowe Centrum Sportu, 

 Nadleśnictwo Grodzisk, 

 Nadleśnictwo Wolsztyn.  

Patronat Honorowy: 

Andrzej Wilkoński, Starosta Nowotomyski 

Miejsce i termin biegu: 

 10.07.2021 r., godz. 9.00 – Jastrzębsko Stare 

Dystans: 

 5 km przełaj - trasa bez atestu. 

Start i meta:  

Jastrzębsko Stare, ul. Sportowa, okolice boiska piłkarskiego 

Zapisy:  

Dostępne na stronie nkbchyzy.com od 23.06.2021 r. do dnia 7.07.2021 r. – limit zawodników 

– 150 osób.  

Pomiar czasu:  

Pomiar czasu przeprowadzi NKB Chyży. Numer startowy zawodnicy pobierają w biurze 

zawodów. 

Wyniki Biegu dostępne będą po zakończeniu na stronie: www.nkbchyzy.com i www.pcsnt.pl 

Biuro zawodów: 

Jastrzębsko Stare, ul. Sportowa, okolice boiska piłkarskiego, czynne w dniu zawodów od 

godz. 7:45 do godz. 8:45. 



Uczestnictwo: 

Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia biegu ukończy 16 lat. Osoby 

poniżej 16 roku życia mogą wystartować jedynie wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. 

Bieg zaliczany jest do klasyfikacji końcowej Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego w biegach 

na 5 km. Udział w biegu jest bezpłatny.  

Nagrody: 

Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal. Organizatorzy zapewniają puchary dla 

zwycięzców biegu (miejsca 1 do 3 w kat. Open K i M), natomiast do Grand Prix Powiatu 

Nowotomyskiego w biegach na 5 km prowadzone będą klasyfikacje: 

K50+ i M50+, K40 i M40, K30 i M30, K20 i M20 (16-29). 

Postanowienia końcowe: 

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biegu.  

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.  

Organizatorzy nie pobierają opłat startowych.  

Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza 

złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095). 

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód 

osobisty, paszport, prawo jazdy).  

Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji, umieszczenia w komunikacie końcowym, promocji imprezy. 

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania.  

Każdy zawodnik ma obowiązek podpisania „zgody covidowej” – oświadczenia (załącznik do 

regulaminu). 

Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

- Adam Szofer 

Tel: 609-112-229. 

 

 

 

 

 



Załącznik do regulaminu biegu 
 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem SARS–CoV–2 

 
.................................................................................................... 
Imię i nazwisko uczestnika – CZYTELNIE 
 
.................................................................................................... 
Numer telefonu opiekuna prawnego lub pełnoletniego zawodnika 

1. Oświadczam, że jestem świadomy zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2 i rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa 
przez organizatora biegu mających na celu maksymalne ograniczenia ryzyka 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje 

2. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy: 

• w ciągu ostatnich 10 dni nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS–CoV–2 oraz nie 
wykazuję objawów charakterystycznych dla zakażonych wirusem SARS–CoV–2, w 
szczególności nie mam podwyższonej temperatury, nie kaszlę, nie odczuwam duszności oraz 
utraty powonienia i smaku; 
• w ciągu ostatnich 10 dni nie zostałam/em poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w 
związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS–CoV–2, nie 
przebywam na kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny nadzorowi epidemiologicznemu. 
• w ostatnich 10 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o 
zakażenie wirusem SARS–CoV–2 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem 
epidemiologicznym. 

3. Oświadczenie składam w związku z udziałem w biegu Przybij Piątkę, w Jastrzębsku w 
dniu 10.07.2021 r. 
4. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z 
przeciwdziałaniem zarażeniu wirusem SARS–CoV–2 obowiązujące na obiekcie i 
wprowadzone przez Organizatora zawodów. 
5. W przypadku, gdy w ciągu 10 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu 
organizowanym w Bolewicach wystąpią u mnie objawy zakażenia SARS–CoV–2, 
zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby 
sanitarne i epidemiologiczne, a także NKB Chyży Nowy Tomyśl na adres mailowy: 
kbchyzy@gmail.com oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS: 
www.gov.pl/web/koronawirus 
Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że: 
1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe uczestnika imprezy sportowej jest 
NKB Chyży Nowy Tomyśl z siedzibą w Starym Tomyślu, os. Radosne 5/2. 
2. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą 
zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom 
porządkowym. 
3. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa przy wejściu będą przechowywane przez okres 
14 dni od chwili ich pozyskania – czyli od dnia organizacji wydarzenia. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w 
wydarzeniu. 
 
 
....................................................................................................... 

Data / Własnoręczny podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego zawodnika 


