
 

 

 

Bieg Kupiec ’’Zdrowa Radość Życia’’. 

 

 

Regulamin   

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem imprezy I Bieg Kupiec ’’Zdrowa Radość Życia’’, zwanej dalej 

’’Biegiem”, jest Fundacja Kupiec z siedzibą w miejscowości Paprotnia, przy ul. 

Kupieckiej 17, 62-513 Krzymów, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000619733, NIP: 6653002444, REGON: 364538720, zwana dalej ’’Organizatorem’’. 

2. Patronem Biegu jest Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Paprotni. 

3. Patronem merytorycznym Biegu jest:WSZYSTKOOBIEGANIU.PL 

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Biegiem, w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2135 - t.j ze zm.), jest Organizator oraz Patron Biegu – Kupiec Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paprotni (62-513 Krzymów), przy ul. 

Kupieckiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000176445, o kapitale 

zakładowym 11.386.000,00 PLN, posiadająca NIP: 665-26-77-246, REGON: 

311604510. 

5. Podanie danych osobowych przez uczestników Biegu jest dobrowolne, ale niezbędne 

do wzięcia udziału w Biegu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich 

przetwarzanie w każdym czasie. 

II. CEL BIEGU 

 

1. Aktywne spędzanie wolnego czasu.  

2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

3. Promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz zasad fair play.  

4. Promocja Miasta Konina.  

 

 



 

 

III. TERMIN, MIEJSCE I TRASA 

1. Bieg odbędzie się w dniu 4 września 2016 r. w Koninie o godzinie. 11.00. 

2. Start i meta Biegu znajdują się na Stadionie Miejskim w Koninie przy ul. ks. J. 

Popiełuszki 4 (Morzysław).  

3. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie 

internetowej Biegu: www.bieg.kupiec.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”. 

4. Długość trasy wynosi: 

 dla biegu głównego: 10 km 

 dla biegu towarzyszącego: 5 km 

 

5. Start Biegu: 

 na dystansie 5 km  – godz. 11.00 

 na dystansie 10 km - godz. 11:00 

6. Zawodnicy ustawiają się na starcie w kolejności: 

 zawodnicy z numerami startowymi 1-50 (Strefa Elity), 

 pozostali zawodnicy. 

7. Trasa Biegu posiada atest 

8. Trasa będzie posiadała oznaczenie co kilometr.  

 

IV. POMIAR I LIMIT CZASU 

 

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący: 

 na dystansie 5 km – 1h od strzału startera,  

 na dystansie 10 km - 1h 30 min od strzału startera. 

2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani 

są do przerwania Biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy nie ukończą Biegu na danym 

dystansie we wskazanych wyżej limitach nie będą klasyfikowani. 

3. Trasa Biegu jest zamknięta dla ruchu kołowego do godz. 12:30. 

4. Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani przy pomocy elektronicznego pomiaru 

czasu. Pomiar czasu odbywa się za pomocą chipów przyczepionych do numeru 

startowego.  

 

 

V. PUNKTY ODŻYWIANIA I PUNKTY KONTROLNE 

 

1. Na trasie Biegu na dystansie 10 km będzie znajdował się jeden punkt odżywczy na 

około 5. kilometrze. 

2. Na trasie Biegu będą znajdowały się punkty sędziowskie.  

3. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu będzie spisywała numery startowe 

zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną 

zdyskwalifikowani. 

4. Organizator zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli antydopingowej zwycięzców 

poszczególnych biegów oraz wytypowanych zawodników i zawodniczek.  



 

 

 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA 

 

1. W zawodach mogą wziąć udział: 

 w biegu na dystansie 10 km – osoby, które do dnia 4 września 2016 r. ukończą 

18 rok życia 

 w biegu na dystansie 5 km – osoby, które do dnia 4 września 2016 r. ukończą 15 

rok życia, za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.  

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest akceptacja niniejszego Regulaminu, prawidłowe 

wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, dokonanie opłaty startowej oraz złożenie 

oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu i 

akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze 

niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą 

polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, jak również wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika dla celów organizacji i 

przeprowadzenia Biegu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika. 

Podpisanie ww. oświadczeń będzie wymagane do odbioru pakietu startowego. 

Przekazanie prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego odbywa się w 

formie elektronicznej, natomiast treść oświadczeń i zgód, o których mowa powyżej 

znajduje się na Karcie Startowej, która dostępna będzie na Stronie Internetowej w 

zakładce „pliki do pobrania“ od dnia 01.08.2016 r.  Kartę Startową należy  wydrukować, 

podpisać i przedłożyć przy odbiorze pakietu startowego. Posiadanie podpisanej Karty 

Startowej będzie wymagane do odbioru pakietu startowego 

3. Osoby, w wieku 15-17 lat (które w dniu biegu tj. 4 września 2016 nie osiągnęły jeszcze 

pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w Biegu od 

rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL oraz podpisanej przez 

rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez zawodnika zgody  

na przetwarzanie danych osobowych zawodnika dla celów organizacji i 

przeprowadzenia Biegu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika. 

Warunkiem uczestnictwa w Biegu osób, które nie ukończyły 18 lat jest obecność rodzica 

lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji 

zawodnika w Biurze Zawodów. Wzór  

zgody rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej na uczestnictwo w 

Biegu dostępny będzie na Stronie Internetowej w zakładce „pliki do pobrania“ od dnia 

01.08.2016 r. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie opłaty jest 

jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. 

wypełnią Formularz Rejestracyjny, dokonają opłaty startowej oraz podpiszą Kartę 

Startową, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, dodatkowo spełnią 

wymagania określone w ust. 3 powyżej. 

5. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną do 30 sierpnia 2016 r., chyba że 

wcześniej zostanie osiągnięty limit zgłoszeń.  

6. Zapisy w Biurze Zawodów będą możliwe 3  i 4 września 2016 r., pod warunkiem 



 

 

dostępności miejsc. Opłata startowa wynosi wtedy 50 zł dla dystansu 10 km i 35 zł dla 

dystansu 5 km. W przypadku zapisu w Biurze Zawodów w dniach 3 i 4 września opłatę 

startową będzie można uiścić tylko gotówką.   

7. Wpisanie na listę startową i nadanie numeru startowego nastąpi po zgłoszeniu 

elektronicznym i wpłynięciu opłaty startowej na konto Organizatora, a w przypadku, o 

którym mowa w ust. 6 powyżej, z chwilą zapisania w Biurze Zawodów i uiszczenia 

opłaty startowej w Biurze Zawodów. 

8. W Biegu obowiązuje limit 800 uczestników (łącznie na obu dystansach). 

9. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Zawodów. Biuro Zawodów będzie czynne w następujących porach:  

 2 września 2016 r. (piątek) w godzinach 16:00 – 19:00 

Miejsce: hala sportowa w Koninie przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 (Morzysław) 

 3 września  2016 (sobota) w godzinach 16:00 – 19:00 

Miejsce: hala sportowa w Koninie przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 (Morzysław) 

 4 września 2016 (niedziela) w godzinach 7.00 – 10.00 

            Miejsce: hala sportowa w Koninie przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 (Morzysław) 

 

 

10. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi: 

 numer startowy wraz z bezzwrotnym elektronicznym chipem do pomiaru czasu, 

 upominki od sponsorów, 

 wodę, 

 worek do szatni wraz z numerem na worek 

 kupon na posiłek regeneracyjny. 

 

11.  Podstawą odbioru pakietu startowego z numerem startowym jest podpisana przez 

zawodnika Karta Startowa, dokonanie opłaty startowej oraz okazanie przez zawodnika  

w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku zawodników, 

którzy nie ukończyli 18 lat do odbioru pakietu startowego konieczne jest wypełnienie 

warunków określonych w punkcie VI ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

12. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie 

podpisanego upoważnienia udzielonego przez tę osobę, wraz z kserokopią dowodu 

osobistego zgłoszonego zawodnika i podpisaną przez zawodnika (którego pakiet 

startowy jest odbierany) Kartą Startową. 

13. Zawodnicy zobowiązani są do przymocowania numerów startowych z przodu koszulek 

sportowych. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w 

całości oraz jego modyfikowanie. Zawodnikom startującym bez widocznych numerów 

startowych grozi dyskwalifikacja. 

. 

VII. OPŁATA STARTOWA 

 

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty startowej. 



 

 

2. Opłata startowa na bieg na dystansie 10 km wynosi: 

 40 zł - w przypadku uiszczenia do dnia 30 sierpnia 2016 r. (zapisy 

elektroniczne),  

 50 zł - w przypadku uiszczenia w Biurze Zawodów (podczas zapisów w Biurze 

Zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc). Opłaty w  Biurze Zawodów 

będzie można dokonać tylko gotówką.   

3. Opłata startowa na bieg na dystansie 5 km wynosi:  

 25 zł - w przypadku uiszczenia do dnia 30 sierpnia 2016 r. (zapisy elektroniczne)  

 35  zł - w przypadku uiszczenia w Biurze Zawodów  (podczas zapisów w  

 

 

Biurze Zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc). Opłaty w Biurze 

Zawodów będzie można dokonać tylko gotówką.   

4. Wpłat można dokonać do dnia 30 sierpnia 2016 r. za pośrednictwem bezpiecznych 

płatności internetowych udostępnionych w Formularzu Zgłoszeniowym, a w przypadku 

zapisu w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką.   

5. Za dzień uiszczenia opłaty startowej uznaje się dzień wpływu opłaty startowej w pełnej 

wysokości na rachunek bankowy Organizatora lub w przypadku zapisów w Biurze 

Zawodów dzień uiszczenia Organizatorowi opłaty startowej w gotówce. 

6. Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty startowej jest pojawienie się nazwiska zawodnika na 

liście startowej na Stronie Internetowej . 

7. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

VIII. KLASYFIKACJE KOŃCOWE 

1. W biegu na dystansie 5 km i 10 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i 

klasyfikacja generalna mężczyzn.  

2. W biegu na dystansie10 km prowadzone będą, oprócz klasyfikacji generalnej, 

następujące klasyfikacje: 

a) klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 15-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-

64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat,  

b) klasyfikacja: najlepszy mieszkaniec Konina, najlepsza mieszkanka Konina, 

c) klasyfikacja: pracownik Kupca  

3. W biegu na dystansie 5 km, oprócz klasyfikacji generalnej, prowadzone będą 

klasyfikacje: 

a) klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 15-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-

64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat,  

b) klasyfikacja: najlepszy mieszkaniec Konina, najlepsza mieszkanka Konina, 

c) klasyfikacja: pracownik  Kupca  

4. Klasyfikacja generalna, wiekowa oraz pozostałe klasyfikacje  zawodników odbywają 

się według czasów rzeczywistych (czasów netto - liczonych od przekroczenia linii 

startu), poza pierwszą 50-tką zawodników przekraczających linię mety, którzy są 

klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (czasów brutto – liczonych od strzału 

startera).    



 

 

 

 

IX. NAGRODY 

 

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w limicie czasu dla danego dystansu otrzyma 

na mecie pamiątkowy medal. 

2. Zwycięzcy (miejsca I- V) klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn:  

 biegu na dystansie 10 km - za zajęcie miejsc I-V w kategorii generalnej zostaną 

uhonorowani pucharami oraz nagrodami rzeczowymi,  

 biegu na dystansie 5 km - za zajęcie miejsc I-V w kategorii generalnej zostaną 

uhonorowani pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. 

3. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i generalnej mężczyzn (miejsca I-V) 

przysługują zawodnikom według kolejności wbiegnięcia na linię mety. 

4. Zwycięzcy (miejsca I-V) klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn: 

 biegu na dystansie 10 km – za zajęcie miejsc I-V w kategorii wiekowej kobiet i 

mężczyzn zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi, 

 biegu na dystansie 5 km – za zajęcie miejsc I-V w kategorii wiekowej kobiet i 

mężczyzn zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi, 

5. Zwycięzcy w biegu na dystansie 10 km i biegu na dystansie 5 km w kategorii 

najlepszy mieszkaniec Miasta Konina i najlepsza mieszkanka Miasta Konina (I 

miejsce) uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi. 

6. Zwycięzcy (miejsca I-III bez podziału na płeć) w kategorii pracownik Kupca: 

  biegu na dystansie 10 km uhonorowani zostaną następującymi nagrodami 

pieniężnymi:   

- za zajęcie I miejsca – 500 zł, 

- za zajęcie II miejsca – 300 zł,   

- za zajęcie III miejsca – 100zł.   

 biegu na dystansie 5 km uhonorowani zostaną następującymi nagrodami 

pieniężnymi: 

- za zajęcie I miejsca - 300 zł,   

- za zajęcie II miejsca - 200 zł, 

- za zajęcie III miejsca - 100 zł. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród oraz do 

stworzenia dodatkowych klasyfikacji. 

 

X. ŚWIADCZENIA ZAPEWNIANE PRZEZ ORGANIZATORA 

1. Każdy zawodnik w ramach opłaty startowej otrzymuje medal, numer startowy i wodę 

oraz posiłek na mecie Biegu. Wszystkim uczestnikom Biegu Organizator zapewnia 

szatnie i depozyt oraz możliwość skorzystania z pryszniców. Jakiekolwiek dodatkowe 

świadczenia przyznane w związku z udziałem w Biegu są uzależnione od sponsorów i 

decyzji Organizatora.  

 



 

 

2. Depozyty: zawodnicy mogą zdeponować  rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu 

mieszczącym się w hali sportowej w Koninie przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 (Morzysław). 

Zawodnicy mogą oddać  rzeczy do depozytu zapakowane w worki oznaczone numerami 

startowymi w dniu 4 września 2016 r. w godzinach minimum na pół godziny przed 

startem biegu. Rzeczy z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru 

startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator 

jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby 

pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na 

własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

 

XI.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i podpisują stosowne oświadczenie 

przy odbiorze numeru startowego. Uczestnik rejestrując się na Bieg przyjmuje do 

wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 

niebezpieczeństwo i ryzyko wypadków, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 

fizycznych (w tym śmierci), a także poniesienia szkód o charakterze majątkowym. 

Organizator zaleca uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich 

mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu. 

2. W przypadku odczucia jakichkolwiek dolegliwości w czasie Biegu zawodnicy powinni 

natychmiast przerwać bieg, poprosić służby porządkowe, wolontariuszy lub najbliższe 

osoby o wezwanie pomocy medycznej.  

3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się 

na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach i wózkach, a także zabroniony jest bieg 

z wózkami dziecięcymi. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które 

mogą być niebezpieczne dla innych uczestników Biegu. Uczestnik Biegu zobowiązany 

jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do 

uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników 

Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia uczestnikom Biegu 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 obecnością i/lub 

uczestnictwem w Biegu. 

 

 

 

 

XII. OPIEKA MEDYCZNA W CZASIE ZAWODÓW 

1. Na trasie Biegu Organizator zapewnia pomoc medyczną. 

2. Decyzje lekarzy i ratowników medycznych dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania 

Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 



 

 

XIII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH  

1. Zawodnicy zgłoszeni i umieszczeni na liście startowej, którzy z przyczyn losowych nie 

będą mogli wziąć udziału w zawodach, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie 

Organizatora drogą mailową. 

2. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do 

innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane 

są dane innej osoby zostanie zdyskwalifikowany. 

3. Zawodnik ma możliwość przeniesienia opłaty startowej na 2 edycję Biegu w 2017r. po 

uprzednim poinformowaniu Organizatora drogą mailową nie później niż do dnia 30 

sierpnia 2016.  

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i 

pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. 

2. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby 

bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.  

3. Zawodnicy skracający trasę i łamiący niniejszy Regulamin zostaną zdyskwalifikowani. 

4. Za niesportowe zachowanie niegodne zawodnika, łamanie postanowień regulaminu, 

składanie fałszywych oświadczeń itp. organizator może odmówić zawodnikowi udziału 

w Biegu lub zdyskwalifikować zawodnika.  

5. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez 

zabezpieczenia, w tym za przedmioty pozostawione na trasie Biegu ani za szkody 

wyrządzone przez osoby trzecie, w tym innych uczestników Biegu.  

7. Uczestników obowiązuje strój sportowy.  

8. Koszty opłaty startowej oraz koszty dojazdów i innych świadczeń pokrywają uczestnicy 

Biegu. 

9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do 

przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, 

używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów  

pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, i 

promocyjne, na co zawodnik rejestrując się na Bieg wyraża zgodę. 

10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających 

uczestników Biegu. Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia 

jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, na co 

uczestnik rejestrując się na Bieg wyraża zgodę. 

11. Uczestnik rejestrując się na Bieg udziela jednocześnie Organizatorowi nieodpłatnej, 

niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie 

wizerunku uczestnika na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w 

szczególności na następujących polach eksploatacji: emisja w przekazach 



 

 

telewizyjnych, radiowych i internetowych, wprowadzanie do pamięci komputera  i do 

sieci multimedialnej, w tym sieci Internet, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego 

wizerunku, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i 

publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach itp., publikowanie zdjęć 

uczestnika z udziału w imprezie I Bieg Kupiec ’’Zdrowa Radość Życia’’, a także udziela 

Organizatorowi zgody na upoważnianie innych podmiotów do korzystania z wizerunku 

uczestnika w zakresie ww.  licencji  

12. Pisemne protesty (reklamacje) dotyczące organizacji lub wyników Biegu, należy 

kierować do Organizatora na adres e-mail: bieg@kupiec.pl w terminie 24 godzin od 

zakończenia Biegu. Protesty rozstrzygać będzie komisja (dalej: Komisja) powołana 

przez Organizatora – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w 

terminie 3 dni od dnia wpływu protestu i w tym terminie zgłaszającemu protest zostanie 

przesłana odpowiedź. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania bez podania 

powodów. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 

o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji uczestników Biegu, w szczególności w 

zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Wiążąca i ostateczna 

interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w 

niniejszym Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu. 

Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia ich na stronie 

internetowej Biegu. 

15. W sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 


