
Regulamin 
XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU KAZIMIERZOWSKIEGO 

28 sierpnia 2022 Pyzdry 
 
I CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU: 

• popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej, 

• propagowanie zdrowego trybu życia, 

• promocja miasta Pyzdry, 

• XXXIX Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski bierze udział w IV Grand Prix gmin Powiatu 

Wrzesińskiego w biegach ulicznych na 10 km. 

 

II ORGANIZATORZY: 

• Gmina i Miasto Pyzdry 

• Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach 

 

III TERMIN I MIEJSCE 

• Impreza sportowa odbędzie się 28 sierpnia 2022 r. na Placu Sikorskiego w Pyzdrach 

 

IV PROGRAM: 

• 8.00 – 9.30 - weryfikacja zawodników  

• 10.00 – Bieg Główny 

• 12.00 – 12.30 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

 

V ZASADY UCZESTNICTWA: 

• Maksymalna możliwa liczba uczestników biegu to 300 osób 

• Trasa biegu prowadzi ulicami Pyzdr o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej.  

• Start/Meta – Plac Sikorskiego.  

• Przebieg trasy/2 pętle: ul. Kilińskiegio,  Plac Sikorskiego, ul. Szybska, (nawrotka), ul. 

Szybska, Jana Pawła II, Farna, Kilińskiego. 

 

A. Warunki uczestnictwa 

• Udział w biegu mogą wziąć osoby powyżej 16 roku życia, niezależnie od miejsca 

zamieszkania i przynależności klubowej. Osoby w wieku 16-18 lat muszą zgłosić się do 

biura zawodów wraz z rodzicem/opiekunem, w celu podpisania oświadczenia 

rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w biegu. Rodzic/opiekun 

prawny musi przedstawić dokument tożsamości. 

• Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie od-

powiedniego formularza na stronie time4run.com.pl , do 24 sierpnia 2022 do godz. 

24.00.  

• Opłata startowa wynosi 35 zł. 

Mieszkańcy gminy Pyzdry: rabat w wysokości 15 zł 

• Uczestnik zostanie zakwalifikowany do udziału w biegu dopiero po dokonaniu wpłaty. 

Wpłata musi nastąpić w ciągu 48 godz. od dnia dokonania zapisu. Brak wpłaty jest 

równoznaczny z rezygnacją ze startu. 

• Wpłaty należy dokonać do 24 sierpnia 2022 r. ostatecznie lista uczestników zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej time4run.com.pl w dniu 25 sierpnia 2022 r.  

• Opłatę startową należy wpłacać poprzez płatności on-line PayU: 



T4R Marcin Chwiłkowski, Gutowo Małe, ul. Powidzka 17, 62-300 Września 

• W tytule wpłaty/przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko, opcjonalnie 

przynależność klubową i miejsce zamieszkania uczestnika, którego opłata startowa do-

tyczy. 

• Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Uczestnik, który pomimo wpłacenia 

opłaty startowej, nie weźmie udziału w biegu, może (na własną prośbę) odebrać przy-

pisany pakiet startowy w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach. Bon konsumpcyjny zawarty 

w pakiecie startowym jest ważny tylko w dniu biegu. 

• W przypadku konieczności wystawienia Faktury VAT za opłatę startową w XXXIX 

Ogólnopolskim Biegu Kazimierzowskim, fakt ten należy zaznaczyć w trakcie zapisu na 

bieg. Dane do faktury VAT należy przekazać drogą mailową na adres:  

marcin.chwilkowski@t4r.pl, w ciągu 7 dni od dnia dokonania wpłaty. 

• Nie ma możliwości dokonywania zapisów na bieg w dniu zawodów. 

 

B. Weryfikacja 

• Uczestnicy dokonują weryfikacji w biurze zawodów, które będzie się mieścić przy 

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach  przy ul. Kilińskiego,  

• W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście 28 sierpnia 2022 r. w 

biurze zawodów. Należy przedstawić dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem, 

podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem 

jest konieczny do pobrania pakietu startowego i startu w biegu. W przypadku braku 

takiego dokumentu zawodnik nie weźmie udziału w biegu. 

• Numer startowy i pakiet należy odebrać w biurze zawodów w godzinach 8:00 – 9:30 w 

dniu biegu. 

• Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe wyłącznie do dnia 24 

sierpnia 2022 r. Zamiany może dokonać tylko zawodnik, który rezygnuje ze startu, drogą 

mailową na adres: marcin.chwilkowski@t4r.pl. W treści maila należy podać wszystkie 

dane zawodnika rezygnującego ze startu oraz osoby, na którą jest przepisywany pakiet. 

Nie ma możliwości zamiany pakietów w dniu zawodów. 

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest 

do jego przestrzegania. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu biegu. 

• Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas biegu. 

• Organizator nie zabezpiecza noclegów. 

 
• Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji. 
 
 
 

C. Kobiety i mężczyzn obowiązuje dystans 10 km (2 pętle). 

• Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

• Prowadzona będzie klasyfikacja generalna oraz w niżej wymienionych grupach 

wiekowych: 



Kobiety: Mężczyźni: 

K 16 – 29 lat M 16 – 29 lat 

K 30 – 39 lat M 30 – 39 lat 

K 40 – 49 lat M 40 – 49 lat 

K 50 – 59 lat M 50 – 59 lat 

K 60 – 69 lat M 60 – 69 lat 

K 70+ M 70+ 

 

• Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w 

kategoriach wiekowych. 

• Zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i wiekowej nagradzane będą pierwsze trzy 

miejsca. 

• W klasyfikacji generalnej i wiekowej – bony na zakupy w sklepie sportowym,  

• Dodatkową nagrodę rzeczową wyznaczono w przypadku ustanowienia nowego rekordu 

trasy w kategorii mężczyzn (aktualnie Tomasz Szymkowiak 28:17) i kobiet (aktualnie 

Patrycja Talar 00:37:24). 

• Ponadto zostaną przyznane nagrody rzeczowe  dla najlepszej zawodniczki oraz 

zawodnika z gminy Pyzdry (nagradzane będą pierwsze trzy miejsca), 

• Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. 

 

VI Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

  

•  Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Pyzdry, zwany dalej Ad-

ministratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 

• Administratorem danych osobowych u Administratora jest Aleksander Ciesielski, e-mail: 

zp@pyzdry.pl. 

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

lecz niezbędne do wzięcia udziału w biegu. 

• Dane osobowe Uczestników Zawodów będą przetwarzane w związku z organizacją i 

promocją imprez Organizatora, wyłonieniem zwycięzców Zawodów oraz przyznaniem i 

wydaniem nagród. 

• Organizator może przetwarzać dane osobowe w celach organizacji Zawodów również 

we współpracy z innymi podmiotami, jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

organizacji Zawodów. 
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• Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i 

marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. 

•  Uczestnik Biegu wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci: imienia 

i nazwiska, miejscowości, roku urodzenia oraz nazwy klubu na liście startowej oraz na 

liście z wynikami. 

• Uczestnik biegu posiada prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c. przenoszenia danych, 

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, kie-

rując korespondencję na adres Organizatora.  

•  Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane  

z organizacją Zawodów uniemożliwia uczestnikowi start w Zawodach. 

• Dane osobowe Uczestników Zawodów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowa-

niu decyzji, w tym profilowaniu. 

• Dane osobowe Uczestników Zawodów będą przechowywane przez okres 5 lat po za-

kończeniu roku obrachunkowego. 

• Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwa-

lonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, 

nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie go na następujących 

polach eksploatacji: 

a. utrwalania i zwielokrotnienia jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechniania 

w dowolnej formie, 

b. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

c. wykorzystania do promocji i organizacji Biegu i działalności Organizatora,  

d. udostępniania Współorganizatorom w celu ich promocji w kontekście udziału w 

zawodach, 

e. 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, 

f. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach,  

g. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.  

VII Postanowienia końcowe 

• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 

• Uczestnicy mają obowiązek podczas trwania biegu zachowania zasad fair-play. 

• Zawodnicy będą mogli korzystać z umywalni i natrysków znajdujących się w Sali 

widowiskowo- sportowej w Pyzdrach. 

• Na czas trwania biegu głównego ruch kołowy zostanie wstrzymany, trasa oznakowana 

co 1 km. 

• Parking dla samochodów na boisku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej, 

ul. Poznańskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Kościuszki. 



• Pomiar czasu będzie dokonywany za pomocą chipów zamontowanych w numerze 

startowym. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją.  

• Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronie 

internetowej.  

• Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

Urząd Miejski w Pyzdrach 

Ul. Taczanowskiego 1 

62-310 Pyzdry 

zp@pyzdry.pl  

063 27 68 333 
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