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REGULAMIN 
 
 

Biegu  

“Tam gdzie pieprz rośnie” 

 
 

Sandomierz - Kamień Łukawski 31.08. 2019 r. 
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Założenia organizacyjne: 
 

1. ORGANIZATOR 

 Stowarzyszenie wspólnota gruntowa  wsi  Kamień Łukawski - Góry Pieprzowe  
oraz Rada Sołecka 

 Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”, 

 

Partnerzy 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, tel. 786 023 106 

 Sandomierskie Centrum Kultury, 

 Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach, 

 

Patronat honorowy: 

Burmistrz Miasta Sandomierza 

Wójt Gminy Dwikozy 

 
2. CEL 

 Organizacja biegu w obrębie Gór Pieprzowych 

 Promocja Gór Pieprzowych 

  Promocja Królewskiego Miasta Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej. 

 Promocja Gminy Dwikozy, Sołectwa Kamień Łukawski, 

 
3. TERMIN 

 
31.08.2019r /sobota/ 
 

Godz. 11:00 – 13:00 – biuro zawodów (Boisko w Kamieniu Łukawskim) 
godz. 14:00 - odprawa zawodników 
godz. 14:10 start 
godz. 15:30 – dekoracja zwycięzców 
 
4. BIURO ZAWODÓW 
 

Biuro zawodów zlokalizowane przy boisku piłkarskim w Kamieniu Łukawskim przy drodze na 

Mściów (5 km od Sandomierza).     

5. DYSTANSE I TRASY 

START/META: Boisko w Kamieniu Łukawskim. 

Trasa o długości ok. 7 km. Trasa biegnie ulicą w Kamieniu Łukawskim, ul. Podmiejską oraz 

w Rezerwacie Gór Pieprzowych. Trasa pofałdowana o nawierzchni zróżnicowanej. 
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6. KATEGORIE WIEKOWE, KLASYFIKACJE 
 

Kategoria Generalna Kobiet i Mężczyzn 

Nagrody otrzymują: 3 pierwsze kobiety na mecie oraz 3 pierwszych mężczyzn. 

 

Wyróżnienia dodatkowe: 
 
Weekend dla dwóch osób w pensjonacie „Dzika Róża” Państwa Niny i Jacka 

Małuszyńskich w Kamieniu Łukawskim (4 km od Sandomierza). 

Puchar Burmistrza Sandomierza dla najszybszego Sandomierzanina lub Sandomierzanki. 

Puchar Wójta Dwikozy dla najszybszego mieszkańca gm. Dwikozy. 

Nagroda Specjalna  Radnego Rady Gminy w Dwikozach – Mirosława Dziarka. 

Bon  do pizzerii GARDEN PARTY (przy pensjonacie „Dzika Róża”). 

 
7. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które mają ukończone 18 lat oraz 

spełnią następujące warunki: 

 wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

 wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu 

 akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze 

niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru imprezy, które mogą polegać m.in. na 

ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W imprezie powinny uczestniczyć wyłącznie 

osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych. 

 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanym w 

formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej 

 wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 

wideo wizerunku. 

 

8. ZGŁOSZENIA 

 
- zawodnicy będą mogli zgłaszać sie do zawodów drogą elektroniczną poprzez stronę: 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5054  
brak wpisowego do dnia 25 sierpnia 2019 powoduje wykreślenie z listy startowej  

– o terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty 

 

  

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5054
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TERMINY ZGŁOSZEŃ - LISTA STARTOWA: 

 
- 18 lipiec – 25 sierpień 2019 – zapisy internetowe 
- po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane 
 

UWAGA: ilość miejsc ograniczona: 100.  Decyduje kolejność zgłoszeń. 

*Organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowego ustalenia  ilości uczestników 
biegu. 

 

WPISOWE: 

 
kwota 30 zł, płatne przelewem na konto organizatora najpóźniej do dnia 25.08.2019 r. 

UWAGA: Wpisowe nie podlega zwrotowi! 

 

KONTO ORGANIZATORA: 

Wspólnota Gruntowa wsi Kamień Łukawski - Góry Pieprzowe 

nr konta  34 9429 0004 2001 0006 4897 0001 

 

Istnieje możliwość zapisów w dniu startu o ile będą wolne miejsca. Koszt wpisowego w dniu 

startu 50zł. 

Opłata wpisowa zostanie przeznaczona na działalność statutową Stowarzyszenia wspólnota 

gruntowa  wsi  Kamień Łukawski- Góry Pieprzowe 

 

9. NAGRODY 

Nagrody rzeczowe dla pierwszych 6 zawodników z kategorii generalnej (3 kobiety oraz  
3 mężczyzn), 

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal. 

 

10. UWAGI KOŃCOWE 

Organizator nie zapewnia 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 imprezie. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

- W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Organizator. 

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
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11. DANE OSOBOWE 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
 
informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie wspólnota grun-

towa wsi Kamień Łukawski - Góry Pieprzowe z siedzibą w Kamieniu Łukawskim,  

mail: dziarek2004@op.pl, 

2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych, 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania imprezy sportowej. 

4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cof-

nięcia zgody. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, 

iż nie będzie Pan /i/ uczestniczył/a w imprezie sportowej. 

 
 
12.SKRÓCONY PROGRAM ZAWODÓW 
 

SOBOTA  31.08.2019 
 

11.00 - 13.00 - Odbiór numerów startowych (biuro zawodów: Boisko w Kamieniu Łukawskim) 

14:00 - Odprawa techniczna  

14:10 - Start 

15:30 - ceremonia dekoracji zwycięzców i wręczenia nagród – Boisko w Kamieniu   

            Łukawskim 

 
Organizator 
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Trasa Biegu 

 


