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REGULAMIN 

VIII Półmaraton Jeleniogórski i Jeleniogórska Dziesiątka 2020  

Bieg Niepodległości z widokiem na góry – bieg wirtualny 

 

1. CEL IMPREZY:  
- Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.  
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.  
- Promocja Miasta Jelenia Góra.  
- upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości 
 

2. ORGANIZATOR:  
Grabek Promotion Sp. z o.o., Karola Miarki 42, 58-500 Jelenia Góra, Polska 
tel./fax. +48 (75) 76 123 76 e-mail: biuro@superbieg.pl  
 rachunek bankowy: Santander BP O/Jelenia Góra nr rachunku: 75 1090 1708 
0000 0001 2959 6831 
 

3. TERMIN i MIEJSCE 
- bieg zostanie rozegrany w wersji wirtualnej na platformie datasport.pl 
- zawodnik może pokonać dystans 10 km lub 21,097km (zalecamy przebiec 
więcej a system datasport wybierze do pomiaru odpowiednią długość) 
- zawodnik może pokonać dystans w dowolnym terenie 
- start rywalizacji: 8 listopada godz. 0:01 – koniec rywalizacji: 30 listopada 
23:59 
 

4. TRASA 
- dystanse 10 km lub Półmaraton (21,097 km) 
- trasa powinna być jak najbardziej wygodna dla uczestników, płaska, 
utwardzona i z jak najmniejszą liczbą zakrętów 
- nie będą stosowane przeliczniki związane z trudnością trasy 
- podczas pokonywania trasy należy zachować ostrożność, stosować się do 
przepisów Ruchu Drogowego (jeśli trasa przebiega po drogach publicznych). 
 

5. ZGŁOSZENIA i OPŁATY 
- Do biegu zostają zgłoszeni wszyscy zawodnicy zarejestrowani do 
tradycyjnego VIII Półmaratonu Jeleniogórskiego i Jeleniogórskiej Dziesiątki 
 
Uczestnik, który nie wystartuje w wirtualnym Biegu Niepodległości – VIII 
Półmaratonie Jeleniogórskim i VIII Jeleniogórskiej Dziesiątce i nie 
zarejestruje w systemie swojego czasu w dniach 8 listopada – 30 listopada, 
otrzyma na swoim koncie zgłoszeniowym (w portalu Datasport) specjalny 
kod umożliwiający przeniesienie opłaty startowej na wiosenną edycję 
Półmaratonu Jeleniogórskiego i Jeleniogórskiej Dziesiątki (11 kwietnia 2021r.) 
Kod będzie dostępny od 6 grudnia 2020.  
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- Dodatkowe zgłoszenia można dokonać na stronie 
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5298 
- Zgłoszenia możliwe są do dnia 30 listopada 2020r. 

- Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które ukończyły 18 lat 
(poniżej 18 lat wyłącznie na dystansie 10km, za zgodą i odpowiedzialnością 
rodziców lub opiekunów prawnych) 

- Po dokonaniu rejestracji i zarejestrowaniu wpłaty, uczestnik otrzyma możliwość 
pobrania numeru startowego w pliku PDF (numer do pobrania na liście startowej, 
wygenerowany po 30 min. od wpłaty). 
 Nie jest wymagane, ale jest mile widziane bieganie z numerem startowym. 
- Opłaty startowe wynoszą 80 zł na dystans 10 km i 90 zł na Półmaraton 
- Za zgłoszenie przyjmuje się prawidłowe wypełnienie formularza oraz wniesienie 
opłaty poprzez system płatności datasport.pl lub bezpośrednio na konto 
organizatora: 

Wzór wypełnienia przelewu: 
 

Odbiorca: 
Grabek Promotion sp. z o.o. 

Karola Miarki 42 

58-500 Jelenia Góra 

Nr konta: 

dla przelewów z zagranicy 
(IBAN) 

75 1090 1708 0000 0001 2959 6831 

PL75 1090 1708 0000 0001 2959 6831 

(SWIFT CODE :WBKPPLPP) 

Tytuł wpłaty: 

opłata startowa PJ 21km, Imię i Nazwisko 
zawodnika 

lub 

opłata startowa PJ 10km, Imię i Nazwisko 
zawodnika 

 

- Faktury VAT Wystawiamy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o 
podatku od towarów i usług. Nie później niż 15. dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym dokonano wpłaty. Opłaty gotówkowe wystawiamy na 
podstawie paragonu fiskalnego. Organizator nie ma obowiązku wystawienia 
faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało po upływie 
ustawowych terminów. 

 

6. ZASADY ROZGRYWANIA 
 
− każdy uczestnik biegu musi zarejestrować swój bieg pomiędzy 8 a 30 

listopada 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5298
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− do pomiaru czasu i dystansu można użyć dowolnej aplikacji biegowej 
generującej pliki TCX, GPX (np. Garmin, Strava, Endomondo) i dodać wynik 
na stronie jeleni.superbieg.pl  

− lub skorzystać z aplikacji REJESTRATOR GPS datasport.pl na telefon z 
systemami android i IOS, aplikacja dostępna jest w zgłoszeniu do biegu, 

− każdy uczestnik musi pokonać dystans jednorazowo, 
− zawodników nie obowiązuje limit czasu, 
− nie dopuszcza się robienia przerw w rejestracji podczas pokonywania trasy 

zawodów. Przerwy w czasie zarejestrowane w programach (Endomondo, 
Strava, Garmin) będą automatycznie anulowane a jako wynik będzie 
przyjmowany czas pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem rywalizacji, 

− screeny (zrzuty ekranów) z zegarków ani zdjęcia z telefonów nie będą 
akceptowane, 

− wyniki zarejestrowana nierzetelnie nie będą zamieszczane, 
− każdy uczestnik, który w prawidłowy sposób zarejestruje swój czas otrzyma 

pakiet startowy: 
- pamiątkowy imienny nr startowy (do pobrania w formacie pdf w 
swoim zgłoszeniu) 
- pamiątkowy medal VIII Półmaratonu Jeleniogórskiego i VIII 
Jeleniogórskiej Dziesiątki  
- imienny pamiątkowy dyplom z zarejestrowanym czasem biegu 
- upominki i materiały reklamowe od sponsorów. 
- pamiątkowa koszulka (dla osób, które opłaciły pakiet rozszerzony z 
koszulką) 

- pakiety startowe będą wysyłane na koszt organizatora w ciągu 4 tygodni od 
zakończenia rywalizacji 
- wysyłka pakietów startowych będzie realizowana na adres jaki uczestnik 
podał w formularzu zgłoszenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
niedostarczone przesyłki z powodu błędnego lub niekompletnego adresu. 
W przypadku zwrotu przesyłki z powodu błędnego adresu organizator nie 
będzie ponownie wysyłał pakietu. 
 

7. KATEGORIE WIEKOWE 
 

klasyfikacja open kobiet 
nagradzane będą pierwsze 3 kobiety na mecie  
będzie prowadzona na obu dystansach (Półmaratonu i 10 km) 

klasyfikacja open mężczyzn 
nagradzanych będzie pierwszych 3 mężczyzn na mecie  
będzie prowadzona na obu dystansach (Półmaratonu i 10 km) 

 
Klasyfikacja drużynowa SPORT 
Wynikiem drużyny w Klasyfikacji DRUŻYNA SPORT- będzie suma trzech 
najlepszych czasów członków Drużyny. Drużyną (min. 3 osoby zgłoszone) 
może być formalna lub nieformalna grupa reprezentująca klub sportowy, 
stowarzyszenie, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności itp. 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5298
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5298
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5298
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Klasyfikacja ta przeprowadzona zostanie oddzielnie na dystansie 21km i 
10km 
 
Klasyfikacja drużynowa GROMADA 
Wynikiem drużyny w Klasyfikacji DRUŻYNA GROMADA będzie największa 
liczba uczestników, którzy ukończą bieg .  Klasyfikacja ta przeprowadzona 
zostanie łącznie na dystansie 21km i 10km 
 
Klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn na obu dystansach 
(Półmaratonu i 10 km): 

 
- KM – roczniki 2003 i młodsze (wyłącznie na 10km) 
- K18 – roczniki 2002– 1996 
- K25 – roczniki 1995 – 1991 
- K30 – roczniki 1990 – 1986 
- K35 – roczniki 1985 – 1981  
- K40 – roczniki 1980 – 1976 
- K45 – roczniki 1975 – 1971  
- K50 – roczniki 1970 – 1966 
- K55 – roczniki 1965 – 1961 
- K60 – roczniki 1960 i starsze  

 
- MM – roczniki 2003 i młodsi (wyłącznie na 10km) 
- M18 – roczniki 2002 – 1996 
- M25 – roczniki 1994 – 1991 
- M30 – roczniki 1990 – 1986 
- M35 – roczniki 1985 – 1986  
- M40 – roczniki 1980 – 1976 
- M45 – roczniki 1975 – 1971  
- M50 – roczniki 1970 – 1966 
- M55 – roczniki 1965 – 1961 
- M60 – roczniki 1960 – 1956 
- M65 – roczniki 1955 – 1951 
- M70 – roczniki 1950 i starsi  

 
8. NAGRODY 

Nagrody open i w kategoriach wiekowych - nie dublują się. 

Na dystansie Półmaratonu : 
− Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn 

otrzymają trofea sportowe : 
− Zawodnicy z miejsc 1-3, w kategoriach wiekowych otrzymają trofea 

sportowe. 
− Drużyny z miejsc 1-3 w klasyfikacji drużynowej otrzymują trofea 

sportowe.  
Na dystansie 10km : 

− Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn 
otrzymają trofea sportowe : 

− Zawodnicy z miejsc 1-3, w kategoriach wiekowych otrzymają trofea 
sportowe. 
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− Drużyny z miejsc 1-3 w klasyfikacji drużynowej otrzymują trofea 
sportowe.  

 
- Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców na koszt organizatora do 4 
tygodni od zakończenia rywalizacji.  
- wysyłka nagród będzie realizowana na adres jaki uczestnik poda w 
formularzu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone 
przesyłki z powodu błędnego lub niekompletnego adresu. W przypadku 
zwrotu przesyłki z powodu błędnego adresu organizator nie będzie 
ponownie wysyłał nagrody. 
 
 

9. WYNIKI 
- Wyniki zawodów będą sukcesywnie weryfikowane i publikowane na stronie 
jelenia.superbieg.pl 
- techniczną stroną pomiaru i rejestracji wyników zajmuje się firma 
Datasport, kontakt w sprawie związanej z wynikami biuro@datasport.pl 
- Oficjalne wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie 
jelenia.superbieg.pl w dniu 1 grudnia 2020r. 
- Ze względów na zdalny charakter Biegu wynikający z potrzeby zachowania 
wymogów bezpieczeństwa w czasie pandemii i zasady rozgrywania Biegu, 
apelujemy o przestrzegania zasad fair play. 
 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Zawodnik wypełniając elektroniczny/papierowy formularz zgłoszeniowy 
oświadcza, iż : 

− startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, 
przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a 
także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza 
rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik 
ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 
biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu na 
własną odpowiedzialność, 

− podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, 
że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować 
odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa. 

− wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą 
(wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być nie wyłącznie, 
nieograniczenie terytorialnie wykorzystane  przez : prasę, radio i telewizję a 
także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów imprezy 
Półmaraton Jeleniogórski i Jeleniogórska Dziesiątka – na wszystkich polach 
eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i 
reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem. 

- Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże 
stanowi warunek uczestnictwa w biegu.  

 

http://www.jelenia.superbieg.pl/
mailto:biuro@datasport.pl
http://www.jelenia.superbieg.pl/
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11. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH : 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych (RODO), informujemy, że: 

11.1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu 
zgłoszeń jest Grabek Promotion Sp. z o.o. (Organizator imprezy) 
mamy siedzibę w Jeleniej Górze, ul. K. Miarki 42. Można się z nami 
skontaktować poprzez adres e-mail biuro@superbieg.pl , 
telefonicznie pod numerem +48 75 76 123 76 lub pisemnie na adres 
siedziby. 

11.2. Dane które Pan(i) podaje w formularzu zgłoszeń będziemy 
przetwarzać w celu : 

● przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z 
Panią/Panem, czyli  Pani/Pan  udziału w naszej imprezie biegowej 

● w celu informacyjnych np. listy startowe, wyniki z imprezy, 
informacje prasowe etc. 

● w celu dowodowym, archiwalnym, 
● aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury, 
● aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania 

marketingowe, 
● aby promować inne nasze imprezy sportowe, 

w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. 
● w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie 

dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, 
dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit 
f) RODO. 

11.3. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami 
współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług 
pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, 
partnerom i sponsorom imprez sportowych – w zakresie niezbędnym 
dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych 
osobowych. 

11.4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców 
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym. 

11.5. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do 
wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień 
uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy 
niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o 
rachunkowości). 

11.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu z 
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. 

11.7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem 
zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej. 
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Jelenia Góra, dnia 27.10.2020r 
 


