
REGULAMIN 

 

IV BRANIEWSKI BIEG HOZJUSZA 

I BIEGÓW TOWARZYSZĄCYCH  

Hozjusz na Piątkę i  Mały Hozjusz 
 

I. CEL IMPREZY 
 

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia i biegania jako najprostszej formy ruchu. 

 2. Integracja środowiska sportowców biegowych. 

 3.  Promocja miasta Braniewa i powiatu  Braniewskiego. 

 

II. ORGANIZATORZY 
 

 1. Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka” w Braniewie. 

 2. Stowarzyszenie Nasze Braniewo NBR 2006. 

 3. BLUKS „Maratończyk” przy Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie.  

 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY 

 

 1. 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej. 

 2. Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie. 

 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Braniewie. 

 4. Państwowa Powiatowa Komenda Policji w Braniewie. 

 5. Harcerski Klub Ratowniczy PULS.  

 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 
 

 1. Zawody odbędą się w dniu 01.09.2019 roku. 

 2. Start biegów znajdować się będzie w Amfiteatrze Miejskim 

 3. Start do biegu głównego 10 km  i biegu na 5 km odbędzie się o godzinie 14:00. 

 4. Start biegów Małego Hozjusza 12:30  

 5. Meta biegu znajdować się będzie na Amfiteatrze Miejskim. 

 

V. DYSTANS, TRASA BIEGU I LIMIT CZASU 
 

 1. Dystans Biegu Głównego wynosi 10 km. 

 2. Dystans Hozjusz na Piątkę wynosi 5 km. 

 3. Dystanse w Małym Hozjuszu: 

 

– 200m. (dzieci ur. 2014 i młodsze) 

– 400m. (dzieci, ur. 2013/ 2012) 

– 600m. (ur. 2010/ 2009) 

– 1000. (ur. 2008/2007/2006) 

– 1500m. (ur. 2005/2004). 

 

 4. Trasa biegu przebiega w całości ulicami i deptakami miasta wyłączonymi z ruchu kołowego 

(dwie pętle).  

 5. Trasy Małego Hozjusza będą wyznaczone na amfiteatrze miejskim 

 6. Trasa biegu oznaczona będzie co kilometr. 



 7. Trasa biegu przebiega ulicami Miasta Braniewa wyłączonymi z ruchu kołowego. 

 8. Limit czasu wynosi 90'. 

 

 

VI. WPISOWE 
 

 1. Od zawodników startujących w Biegach Hozjusza  pobiera się następujące opłaty startowe: 

a. Bieg główny 10km i bieg na dystansie 5km: 

- 30,00 zł  przy zapisach do 31.07.2019 do godziny 23:59:59 

- 40,00 zł przy zapisach od 01.08.2019 do 22.08.2019 do godziny 23:59:59 

- 60,00 zł po upływie terminu zapisów po wcześniejszym uzgodnieniu z 

organizatorem.  

     b.   Bieg Mały Hozjusz: 

- 15,00 zł do dnia 22.08.2019 do godziny 23:59:59 

- 30,00 zł po upływie terminu zapisów po wcześniejszym uzgodnieniu z 

organizatorem. 

 2. Opłata startowa musi zostać uiszczona wyłącznie poprzez wpłatę na konto bankowe podane 

przy rejestracji w ciągu 7 dni. Inaczej zgłoszenie może ulec anulowaniu. Za datę zapłaty 

uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. 

Stowarzyszenie NASZE BRANIEWO NBR 2006, 

nr konta: 17 8313 0009 0030 5932 2000 0010 

 3. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 22 sierpnia do godziny 23:59:59  

 4. Dowodem zarejestrowania przez Organizatora opłaty startowej jest pojawienie się 

odnośnika zapłacono przy nazwisku zawodnika.  

 5. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 6. Wpisowe nie ulega przepisaniu na innego uczestnika lub na inny rok Biegu.  

 

 

VII. ZGŁOSZENIA  
 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl,   instrukcja jak 

dokonać zgłoszenia znajduję się na stronie biegu  www.bieghozjusza.brbraniewo.pl w 

zakładce rejestracja.  

 2. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 19.05.2019r. od godziny 00:01:00 do dnia 

22.08.2019 r. do godziny 23:59:59 

 

 

VIII. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH 
 

1. Odbiór pakietów startowych (chipów i numerów startowych) jest możliwe osobiście lub za 

okazaniem upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, w 

Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie, ul. Gdańska 19: 

- 31.08.2019r. w godzinach 18:00- 20:00 

- 01.09.2019r w godzinach 9:00 -13:00. 

2. Mały Hozjusz odbiór numerów startowych 01.09.2019 w godzinach 9:00 do 12:15 

 

IX. KATERGORIE WIEKOWE 
 

1.  Klasyfikacja IV Biegu Hozjusza prowadzona będzie w następujących kategoriach:  

 

I. Braniewski Bieg Hozjusza: 

A. OPEN KOBIET I-III miejsce 

B. OPEN MĘŻCZYZN I-III miejsce 

http://www.elektronicznezapisy.pl/
http://www.bieghozjusza.pl/


C. Najlepsza Braniewianka 

D. Najlepszy Braniewianin 

E. Kategoria wiekowa kobiet  

a. K16 kobiety od 16 lat do 19 lat  

b. K 20 kobiety od 20 lat do 29 lat  

c. K30 kobiety od 30 lat do 39 lat  

d. K40 kobiety od 40 lat do 49 lat 

e. K50 kobiety od 50 lat do 59 lat  

f. K60 kobiety od 60 lat do 69 lat  

F. Kategoria wiekowa mężczyzn: 

a. M16 mężczyźni od 16 lat do 19 lat  

b. M20 mężczyźni od 20 lat do 29 lat  

c. M30 mężczyźni od 30 lat do 39 lat  

d. M40 mężczyźni od 40 lat do 49 lat  

e. M50 mężczyźni od 50 lat do 59 lat  

f. M60 mężczyźni od 60 lat do 69 lat  

 

II. Bieg Braniewski Hozjusz na Piątkę: 

A. OPEN KOBIET I-III miejsce 

B. OPEN MĘŻCZYZN I-III miejsce 

C. Kategoria wiekowa kobiet  

a. K16 kobiety od 16 lat do 19 lat  

b. K 20 kobiety od 20 lat do 29 lat  

c. K30 kobiety od 30 lat do 39 lat  

d. K40 kobiety od 40 lat do 49 lat 

e. K50 kobiety od 50 lat do 59 lat  

f. K60 kobiety od 60 lat do 69 lat  

D. Kategoria wiekowa mężczyzn: 

a. M16 mężczyźni od 16 lat do 19 lat  

b. M20 mężczyźni od 20 lat do 29 lat  

c. M30 mężczyźni od 30 lat do 39 lat  

d. M40 mężczyźni od 40 lat do 49 lat  

e. M50 mężczyźni od 50 lat do 59 lat  

f. M60 mężczyźni od 60 lat do 69 lat  

 

III. W Biegu Małego Hozjusza klasyfikacji pucharowej nie przewiduje się. 

 

2. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia 

zawodnika.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

 

 

X. NAGRODY 

 

 

1. Każdy zawodnik, który ukończy poszczególny bieg otrzyma pamiątkowy medal.  

2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu Biegu ok. godziny 16:00 na amfiteatrze 



miejskim.  

3. Zwycięzcy w biegu głównym OPEN na dystansie 10 km kobiet i mężczyzn otrzymują 

puchary i nagrody pieniężne lub rzeczowe. 

4. Zwycięzcy w Biegu Hozjusza na Piątkę OPEN otrzymują puchary i nagrody rzeczowe. 

5. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu głównym i biegu na 5 km 

otrzymują puchary.  

6. Zawodnik, który wygrywa w biegu głównym nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej. 

7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii 

wręczenia nagród. 

8. Po dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii odbędzie się losowanie nagród 

rzeczowych wśród wszystkich uczestników Braniewskiego Biegu Hozjusza, którzy ukończyli 

poszczególne biegi. Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody jest obecność podczas 

losowania. W przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody po trzykrotnym wyczytaniu 

wylosowanego numeru, losowanie nagrody odbywa się ponownie. 

9. Od nagród finansowych lub/i rzeczowych, których łączna wartość przekroczy 2000 zł (kwota 

zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych) zostanie potrącony (pobrany) podatek zgodnie z art. 41 

ust. 4 tejże ustawy.  

  

 

XI. PRZEBIERALNIE I DEPOZYTY 

 

 1. Przebieralnie dla uczestników IV Biegu Hozjusza znajdować się będą w Zespole Szkół 

Zawodowych w Braniewie.  

 2. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym. 

Worki dostarcza Organizator z pakietem startowym. 

 3. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. 

 4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności 

za pobrane rzeczy przez inną osobę. 

 5. W przypadku zagubienia numeru rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po 

odebraniu wszystkich pozostałych worków z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników za 

okazaniem dowodu osobistego. 

 6. Za rzeczy wartościowe pozostawione w przebieralni Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności 

 

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 

1. Dane osobowe uczestników Biegów Hozjusza będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników Biegów Hozjusza będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE, 

L.119/1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), zwanej 

dalej Ustawą.  

3. Administratorem danych osobowych, prowadzącym operacje przetwarzania danych osobowych, 

jest Organizator. Kontakt do Inspektora danych osobowych u Organizatora: e-mail: 

iod@braniewo.pl   

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w poszczególnych Biegach 

Hozjusza.  

5. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych 

osobowych uczestników, biorących udział w poszczególnych biegach, przy czym wizerunek i 



dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących bieg i wydarzenia towarzyszące 

(prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).  
6. Przy odbiorze pakietów startowych uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się ze szczegółową 

informacją o ochronie danych osobowych i podpisania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku.  

 

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora imprezy. 

2. Wszystkie protesty przyjmuje i rozpatruje Sędzia Główny w ciągu 15 min. od zakończenia 

biegu tj. od momentu przekroczenia linii mety przez ostatniego z Uczestników.  

3. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia 

wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.  

4. Po Biegu zawodnik musi zwrócić chip do punktu zbiórki chipów mieszczącego się za linią 

mety. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu 

zostaną zdyskwalifikowani (skreślenie wyniku z oficjalnego komunikatu).  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 

spowodowane z winy uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas 

dojazdu uczestników na bieg i w czasie powrotu z niego.  

6. Każdy uczestnik bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność (w przypadku 

uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 

Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz 

opłacenie wpisowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień 

ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu w tym zagrożenie wypadkami, możliwość 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat 

o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.  

7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia  

związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po 

zawodach. 

8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody 

z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.  

9. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 

śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem 

Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności oraz nie jest 

zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tym związanych. 

10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków 

uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym do IV Biegu Hozjusza 

potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w Biegu ich pełną 

akceptację.  

11. Nieznajomość regulaminu IV Biegu Hozjusza nie zwalnia zawodnika z zasad określonych 

przez Organizatora w w/w dokumencie.  

12. Uczestnicy Biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz 

osób i służb porządkowych Organizatora zabezpieczających trasę Biegu.  

13. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik numer 1 – upoważnienie do odbioru pakietu startowego  

 

 

 

     UPOWAŻNIENIE  

 

Ja niżej podpisana/y……………………………………...…………………………………… 

legitymująca/y się dowodem osobistym numer .................................................. upoważniam 

Panią/Pana................................................................................................................................. 

legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer................................................... do 

odebrania mojego pakietu startowego IV Biegu Hozjusza/ Hozjusza na Piątkę. 

Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego oraz podpisane oświadczenie.  

 

Upoważniający: .........................................…………………………………….....................                      

     imię i nazwisko 

          

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

          czytelny podpis                                                                                     

  

 

 



Załącznik nr 2 – zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka / podopiecznego 

 

 

 

    ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:  

 

…………………….……..…………..……………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)  

 

w biegu organizowanym w ramach IV Braniewskiego Biegu Hozjusza, który odbędzie się w dniu 01 

września 2019 r.  

Oświadczam, że: - znany mi jest cel, charakter i program imprezy, - u dziecka/ podopiecznego nie ma 

przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego 

udział w imprezie. Ponoszę pełną odpowiedzialność za udział dziecka /podopiecznego w w/w 

imprezie. Zapoznałam się z Regulaminem biegu i w pełni go akceptuję.  

 

 

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka złożone dnia ……………………………  

w …......................................................... 

 

 

 

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

      Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna 

 

 

        …............................................................. 

           Czytelny podpis  

 

 

 

 


