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„VII BIEG O PUCHAR REKTORA”  

Bieg o Puchar Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Nowym Targu 

 

 
 

Regulamin biegu 
 

1. Celami biegu są: 

 popularyzacja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu wśród społeczności 

akademickiej, 

 promocja Uczelni poprzez aktywne uczestnictwo w rywalizacji sportowej, 

 promocja walorów krajobrazowych miasta Nowy Targ.   

 

2. Patronat: 

 Rektor PPWSZ w Nowym Targu ks. dr hab. Stanisław Gulak, prof. PPWSZ 

 

3. Organizatorzy i współorganizujący: 

 Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu PPWSZ w Nowym Targu 

 KU AZS PPWSZ w Nowym Targu 

 Urząd Miasta Nowy Targ 

 

4. Termin  i miejsce: 

 Bieg odbędzie się 18. maja (sobota) w Nowym Targu o godz. 10:00. 

 Biuro zawodów znajduje się w budynku Tatry PPWSZ w Nowym Targu, ul. 

Kokoszków 71.  

 

5. Zgłoszenia:   

Przyjmowane są do dnia 17. maja 2019 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

umieszczonego na stronie na stronie internetowej biegu:  

https://sport-timing.pl/pomiar-czasu 

Istnieje możliwość zgłoszenia w biurze zawodów w dniu startu tylko w przypadku 

wolnych miejsc. 
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6. Trasa i profil biegu: 

Wariant A – 11 km Trasa biegnie drogami asfaltowymi jednak ma typową górską 

charakterystykę. Polecana doświadczonym biegaczom i uczestnikom debiutującym w 

biegach górskich.  

 

Przebieg: 

PPWSZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków, ul. Kowaniec, ul. T. Kościuszki, Rynek, ul. 

Szkolna, Park Miejski, ul. Św. Anny, oś. Nowe, oś. Zadział, oś. Robów, ul. Kowaniec, 

ul. Kokoszków, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 

- ul. Kokoszków 71 

 

 
 

 

Na najwyższym wzniesieniu trasy na zawodników czeka  premia górska ufundowana 

przez Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu.  
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Wariant B – 5 km Trasa płaska z krótkim podbiegiem do mety. Polecana młodszym i 

mniej doświadczonym biegaczom amatorom. Trasę można pokonać rodzinnie.  

 

Przebieg: 

PPWSZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków, ul. Kowaniec, ul. T. Kościuszki, Rynek, ul. 

Szkolna, Park Miejski, „Wały” nad Dunajcem, ul. Kokoszków, Podhalańska Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu - ul. Kokoszków 71 

 
 

7. Zawodnicy i warunki uczestnictwa: 

 Do startu dopuszczeni są zawodnicy pełnoletni po złożeniu stosownego 

oświadczenia oraz niepełnoletni za zgodą prawnych opiekunów. 

 Limit uczestników wynosi 150 osób.  

 Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów po podpisaniu 

oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu, w dniu zawodów lub 

po weryfikacji zgłoszenia elektronicznego.  

 Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu imprezy.  

 Podczas biegu wszyscy zawodnicy musza posiadać numery startowe 

przymocowane do koszulki w widocznym miejscu.  

 Zamknięcie biegu nastąpi dwie godziny po czasie startu. 

 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest 

zobowiązany do jego przestrzegania. 

 Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność a niepełnoletni na 

odpowiedzialność opiekuna. 

 Pierwszym 100 zapisanym zawodnikom organizator gwarantuje pakiety startowe i 

medal okolicznościowy.  
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8. Nagrody: 

 Przewiduje się oddzielną klasyfikację dla kobiet i mężczyzn w kategoriach: 

studenci PPWSZ, pracownicy PPWSZ oraz w kategoriach wiekowych w biegu 

głównym: 

1. Kategoria 18-25 

2. Kategoria 27-39 

3. Kategoria 40-49 

4. Kategoria 50-59 

5. Kategoria 60 i starsi  

 Za miejsca 1-3 w kategoriach uczestnicy otrzymują puchary. Za miejsca 1-6 

dyplomy.   

 Za miejsca 1-3 w kategorii „OPEN” w biegu na 5 km i w biegu na 11 km 

uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe. 

 Za zdobycie premii górskiej w biegu głównym nagrodzeni zostaną pierwszy 

mężczyzna oraz pierwsza kobieta wśród wszystkich startujących. Nagroda 

pieniężna wynosi 150 pln. 

 

9. Opłata startowa: 

 Studenci i pracownicy PPWSZ w Nowym Targu są zwolnieni z opłaty startowej 

na obu dystansach. 

 Opłata dla pozostałych uczestników VII BIEGU O PUCHAR REKTORA 

PPWSZ W NOWYM TARGU na obu dystansach wynosi 40 pln. Opłata w dniu 

zawodów wynosi 80 pln. 

 Opłaty należy dokonać na nr konta 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000.  W 

tytule wpisać imię i nazwisko oraz dystans.  

 
10. Postanowienia końcowe: 

 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków nie powstałych z winy startującego. 

 Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających. 

 Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich 

wizerunku w materiałach informacyjnych  i reklamowych organizatora. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji 

regulaminu w sytuacjach spornych. 

 Organizator  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe 

wypadki podczas zawodów powstałe nie z winy organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie 

zawodów (w tym zmiany trasy lub terminu zawodów). 

 Administratorem danych osobowych uczestnika jest Podhalańska Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu. Dane osobowe będą przetwarzane 

tylko na potrzeby stworzenia listy wyników zawodów podanych do wiadomości 

publicznej, umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników, 

przygotowania i wydrukowania numerów startowych,  przygotowania i wydania 
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pakietów startowych, przygotowania i wydrukowania list startowych oraz 

umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów, 

umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej 

organizowanych zawodów, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie 

internetowej firmy zajmującej się elektronicznym pomiarem czasu, 

umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas 

poszczególnych biegów, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu 

poszczególnych biegów; 

 W związku z przetwarzaniem przez PPWSZ w Nowym Targu danych 

osobowych zawodnikowi przysługuje: prawo dostępu do treści danych, prawo 

do sprostowania danych,  prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

 Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne 

do udziału w organizowanych zawodach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr.1 

 

Oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność  w Biegu o Puchar Rektora PPWSZ w Nowym Targu w dniu 

18. maja  2019r.  

.......................................................................................................................... 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

....................................................................................................................................... 

(adres zamieszkania) 

..................................................................................................................................... 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/zdolna do udziału w zawodach biegowych. Mam ukończone 18 lat, nie 

mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych  uniemożliwiających mi uczestniczenie w nich oraz  startuję na 

własną odpowiedzialność. 

Zapoznałem/zapoznałam  się z Regulaminem Zawodów a w szczególności z informacją  iż  organizator  nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów powstałe nie z winy 

organizatora. 

 

........................................................................... 

 czytelny podpis 

 

 

 


