
 Regulamin „Integrowanie Przez Bieganie 2019” 
 

 
I. Organizator 

 
TRICAMP Paweł Zieliński 
 
ul. Leona Petrażyckiego 53E 30-399, Kraków 
NIP: 6762543038 
REGON: 369208022 

 
 
 
II. Termin i miejsce zawodów 

 
• DATA: 25.05.2019 

 
• MIEJSCE: ul. Pod Sokolicą 127, 32-089 Będkowice 

 
• GODZINA STARTU: 10:00 

 
• Godzina otwarcia biura zawodów: 8:00 

 
• Limit uczestników: 200  

 
• Zawody odbędą się bez względu na pogodę  
• Dekoracja odbędzie się o godzinie 14 

 
 
III. Trasa 
 

• Bieg typu anglosaskiego 
 

• Trasa przebiega po drogach leśnych ok. 90% i asfaltowych ok. 10% 
 

• Długość trasy to ok. 10 km (2 x pętla 5km) 
 

• Suma przewyższeń na trasie wynosi ok. 250 m  
 

• Każdy kilometr trasy będzie oznakowany 
 

• Na trasie w newralgicznych punktach będą stały osoby wskazujące kierunek trasy  
 

• Limit pokonania trasy: 1h 30 min 
 



• W miejscu startu (na 5 km) znajdować się będzie punkt odżywczy  
 

• Start, meta oraz dekoracja znajdować się będą w tym samym miejscu 
 
 
IV. Warunki uczestnictwa: 
 

• Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wypełnienie formularza elektronicznego 
na stronie: https://competit.pl/zgloszenie/1446/ oraz uiszczenie opłaty startowej 

 
• Uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 25.05.2019 roku 

ukończy 18 lat, złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w 
zakresie udziału zawodach (do podpisania w momencie rejestracji uczestnika na 
bieg)  

 
• Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biegu i 

przestrzegania go 
 

• Weryfikacja zawodników (na podstawie dokumentu tożsamości) oraz 
wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów, w dniu 
imprezy 
w godzinach 08.00 - 09.00 

 
• Pobranie numeru startowego przez zawodników oznacza zapoznanie się 

oraz akceptację niniejszego regulaminu 
 

• Bieg rozgrywany będzie przy ograniczonym ruchu ulicznym. Każdy zawodnik ma 
obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do zasad ruchu 
drogowego  

 
• Trasa biegu prowadzi przez teren parków krajobrazowych dlatego każdy uczestnik 

ma obowiązek na zwrócenie szczególnej uwagi na nie zaśmiecanie trasy  
 

• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz 
wizerunku przez firmę TRICAMP Paweł Zieliński, tj. w szczególności w relacjach z 
zawodów oraz materiałach promocyjnych sponsorów i partnerów zawodów  

 
• Zawodnik, który nie zmieści się w limicie czasowy ma obowiązek na polecenie 

sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale 
tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już 
uczestnikiem biegu, lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal. 

 
• W przypadku gdy uczestnik będzie chciał zrezygnować w trakcie biegu proszony jest 

o niezwłoczne poinformowanie organizatora  
 
 

https://competit.pl/zgloszenie/1446/


 
 
 

V. Opłata startowa 
 

• Do dnia 10.05.2019 - 59 zł PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA 

• Opłaty należy dokonać na konto: 

ING BANK ŚLĄSKI 

44105014451000009125995739 

TRICAMP Paweł Zieliński 

ul. Leona Petrażyckiego 53e 

30 - 399 Kraków 

 

• Dla uczestników festiwalu IPW Fest 2019 przysługuje 10% zniżki 

• Można dokonać opłaty startowej w dniu biegu w biurze zawodów w wysokości 70 zł 

bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego  

• Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.  

• Do 10.05.2019 istnieje możliwość przepisania pakietu na inną osobę. Informacje 

należy wysyłać drogą mailową na adres: bieg@ipw.info.pl 

• Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy osobom, które do dnia 

27.04.2019 wypełniły internetowy formularz zapisów oraz uiściły opłatę 

startową 
 

VI. Świadczenia dla uczestników 
 

• Pakiet startowy zawierający pamiątkowy gadżet  
 

• Pamiątkowy medal na mecie  
 

• Depozyt 
 

• Parking 
 

• Poczęstunek 
 

• Zabezpieczenie medyczne 
 

 

VII. Klasyfikacje 

mailto:bieg@ipw.info.pl


 
• Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn od 1 do 3 miejsca 

 
 

VIII. Nagrody 
 

• Klasyfikacja generalna kobiet oraz mężczyzn: Nagrody rzeczowe sfinansowane przez 
sponsorów 

 
• Nagrody rzeczowe zostaną także rozlosowane wśród wszystkich uczestników biegu 

 

IX. Postanowienia końcowe 
 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 
 

• Dyrektor biegu: Dorota Wacławczyk (telefon kontaktowy: 882 182 392) 
 

• Informacje dla uczestników, mediów, sponsorów: bieg@ipw.info.pl 


