
 

 

 

 

REGULAMIN BIEGÓW PRZEZ PRZESZKODY DMUCHANE 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w biegu przez przeszkody dmuchane o charakterze 

sportowym organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański 

2. Udział w każdym wydarzeniu sportowym jest całkowicie dobrowolny.  

3. Udział biegu przez przeszkody dmuchane jest możliwy - wyłącznie - po uprzednim 

zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją oraz wyrażeniu 

odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń i akceptacji wszystkich warunków 

uczestnictwa.  

4. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe.  

 

II. CELE  

 

1. Celem jest organizacja biegów sportowych z wykorzystaniem pneumatycznych przeszkód  

i urządzeń, mającego na celu propagowanie aktywności ruchowej oraz zdrowego trybu 

życia.  

 

III. ORGANIZATOR  

 

1. Organizatorem biegu przez przeszkody dmuchane jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy 

Pruszcz Gdański zwany dalej „Organizatorem”. 

 

IV. CHARAKTERYSTYKA BIEGÓW PRZEZ PRZESZKODY DMUCHANE 

 

1. Jest to wydarzenie o charakterze sportowym opierające się na zdrowej rywalizacji i dobrej 

zabawie. Tor biegu składa się ze zwykłych oraz pneumatycznych przeszkód, które mają na 

celu urozmaicić bieg. Dzięki temu każdy uczestnik zawodów ma możliwość sprawdzić 

swoją wytrzymałość fizyczną, sprawność, szybkość oraz determinację.  

2. UCZESTNIK – to osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu sportowym, po spełnieniu 

wszystkich niezbędnych formalności opisanych w niniejszym Regulaminie lub innych 

warunków wskazanych przez Organizatora.   

 

 

 

 



 

 

3. Udział w biegu przez przeszkody dmuchane wymaga sprawności fizycznej, pozytywnego 

nastawienia i zdrowej rywalizacji. Udział w biegu przez przeszkody dmuchane niesie za 

sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń lub/ i śmierci, choroby lub/i 

zniszczenia lub utraty osobistej własności. Udział w imprezie jest całkowicie dobrowolny  

i wynikający z wolnej woli Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz 

wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział w każdym z biegów następuje z własnej, 

nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny, niezależnie od tego co zostało mu 

zasugerowane w jakikolwiek sposób. Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej 

chwili odstąpić od realizacji uczestnictwa, począwszy od startu. Uczestnik nie musi 

uczestniczyć w żadnym ćwiczeniu, przeszkodzie i może się wycofać z uczestnictwa w 

każdym dowolnym momencie. Uczestnik sam decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, 

kondycja, czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w wydarzeniu lub jego części. 

4. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz instrukcjami zamieszczonymi na 

Stronie internetowej Organizatora. 

 

 

V.  UCZESTNICTWO   

 

1. W imprezach mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 15 lat,  

z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 poniżej, osoby niepełnoletnie tylko i wyłącznie za zgodą i pod 

opieką opiekunów prawnych. 

2. Osoby niepełnoletnie oraz małoletnie mają prawo do startu w biegach sportowych 

nazwanych jako: Family lub Junior, tylko i wyłącznie pod warunkiem złożenia 

odpowiedniej zgody na uczestnictwo w biegu najpóźniej w dniu rozpoczęcia wydarzenia 

sportowego podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika (osobista obecność w biurze 

zawodów i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe).  

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie organizatora. 

3. Prawo do startu w biegach: Junior mają małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia biegu mają 

ukończone co najmniej 6 lat i nieukończone 15 lat oraz osobiście stawili się po odbiór 

pakietu startowego wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym datę urodzenia, pod 

warunkiem złożenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego w biurze 

zawodów zgody na uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego 

dziecka (osobista obecność w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości opiekuna 

dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe). Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie 

organizatora. 

 

 



 

4. Prawo do startu w Biegu w formule Family mają małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia biegu 

mają ukończone co najmniej 4 lata i nieukończone 15 lat, pod warunkiem złożenia 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia wydarzenia sportowego w biurze zawodów zgody na 

uczestnictwo w wydarzeniu podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka. W przypadku, 

gdyby opiekun prawny dziecka powierzył opiekę nad małoletnim w trakcie biegu osobie 

trzeciej, warunkiem wzięcia udziału małoletniego w wydarzeniu jest przedłożenie 

oświadczenia w sprawie zgody i powierzenia opieki podpisanego przez opiekuna prawnego 

oraz złożenie przez opiekuna faktycznego osobiście, w biurze zawodów, oświadczenia w 

sprawie sprawowania opieki nad małoletnim. Małoletni startują w biegach Family pod 

opieką co najmniej jednej osoby dorosłej.  

5. Warunkiem udziału w Biegu przez przeszkody dmuchane jest każdorazowo:  

a) dokonanie zapisu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez 

Organizatora 

b)  wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;  

c) akceptacja udziału 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;   

d) wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych  

w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej;  

 

VI. ZASADY ZAPISÓW 

 

1. Limit uczestników jest ustalany przez Organizatora. 

2. Warunkiem zapisania się na bieg jest rezerwacja dokonana za pośrednictwem strony 

internetowej ww.kupbilecik.pl do której odnośnik umieszczony jest na Stronie internetowej 

Organizatora.  

3. Dokonując zapisu na bieg Uczestnik wskazuje datę startu oraz formułę w jakiej będzie 

uczestniczył w biegu; ponadto Uczestnik wskazuje preferowaną przez niego godzinę (serię 

startu). Decyzję o godzinie startu danego Uczestnika podejmuje Organizator, w miarę 

możliwości uwzględniając preferowaną godzinę wskazaną przez Uczestnika przy zapisie.  

O godzinie startu Organizator poinformuje Uczestnika najpóźniej na 24 godziny przed 

startem pierwszej serii w formule wybranej przez Uczestnika, w ramach danego wydarzenia, 

poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie www.jumpandrun.pl lub na koncie 

zarejestrowanym przez Uczestnika.   

4. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 7 dnia 

przed dniem, w którym odbędzie się bieg.  

 

 

 



 

 

5. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy 

czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają 

zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.  

6. Zapisy online zamykane są na 3 dni przed danym biegiem. Po tym terminie Uczestnik może 

dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów danego biegu.  

7. Do udziału w biegu przez przeszkody dmuchane Family zgłosić może się wyłącznie 

drużyna, składająca się co najmniej z 2 i co najwyżej z 5 osób, przy czym w skład każdej 

drużyny musi wchodzić jedna osoba dorosła i jeden małoletni.  

 

 

VII. ŚWIADCZENIA 

 

1. W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:  

a) prawo wzięcia udziału w biegu;  

b) upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu (np. medal), przy czym otrzymuje go tylko 

Uczestnik, który dotrze do mety; warunkiem otrzymania nie jest pokonanie wszystkich 

przeszkód;  

c) podstawową opiekę medyczną. 

 

VIII. KLASYFIKACJE 

 

1. Organizator przyznaje wyróżnienia w następujących kategoriach:  

a) Kobiety – miejsca I-III dla najszybszych kobiet w danym biegu  

b) Mężczyźni – miejsca I-III dla najszybszych mężczyzn w danym biegu  

2. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia także w innych kategoriach, zgodnie  

z informacjami zamieszczonymi na podstronie Strony internetowej poświęconej danemu 

biegowi. 

 

IX.  BEZPIECZEŃSTWO  

 

1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa  

w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy 

medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.  

2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, 

zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Odpowiedzialność za 

powstałeurazy ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną 

odpowiedzialność.  

 



 

 

3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy 

zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym 

zakresie.  

4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach 

kolcach lub butach z kolcami.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który 

znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w 

stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu 

jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, 

przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. W takim przypadku 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.  

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych 

na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia  

i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania: listy startowej, wyników biegu, 

a także klasyfikacji ogólnej.  

3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i 

uzupełniania.  

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

jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, 

uniemożliwia udział w biegu.  

6. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu 

załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych 

z jej realizacją. 


