
REGULAMIN 
 
 

II BIEGOWEGO GRAND PRIX 
                            KRAINY DOBREJ ENERGII w Jezierzanach 
                     (II BGP KDE) 
 
 
 
I. CEL ZAWODÓW: 
1. Promocja zdrowego trybu życia poprzez ruch na świeżym powietrzu. 
2. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji 
sportowej. 
 
II. ORGANIZATOR: 
1. Fundacja Edukacji i Rozwoju FEiR 
 
III. SPONSORZY:  
1. Sponsor tytularny: Kraina Dobrej Energii 
2. Sponsor strategiczny: Twoja Dobra Energia 
3. Sponsorzy: Delta Business Service, Safety Logistics.    
 
IV. UDZIAŁ: 
1. Do udziału w biegu dopuszcza się osoby, które ukończyły 16 rok życia, 
oraz dokonały rejestracji w biurze zawodów lub mailem na adres 
organizatora: biuro@feir-legnica.pl. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje 
za pisemną zgodą rodzica/opiekuna. 
2. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza w 
biurze zawodów przed pierwszym swoim startem w II BGP KDE. 
3. W interesie każdego zawodnika jest indywidualne ubezpieczenie się od 
następstw nieszczęśliwych wypadków w dowolnej agencji ubezpieczeniowej 
działającej na terenie Polski. 
4.  Do biegu nie dopuszcza się uczestników NW, oraz biegnących z psami. 
5. Każdy zawodnik otrzymuje stały numer, którym posługuje się we 
wszystkich kolejnych biegach. 
6. Przydzielony numer obowiązuje we wszystkich biegach II Grand Prix.  
W przypadku zagubienia lub zniszczenia należy zgłosić się do organizatora 
w celu wyrobienia nowego numeru. Koszt wyrobienia duplikatu numeru 
wynosi 30 złotych. 
 
V. MIEJSCE ZAWODÓW: 
Kraina Dobrej Energii w Jezierzanach. 
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VI. TRASA BIEGÓW. 
Wszystkie biegi II GP KDE będą odbywać się na stałej trasie wokół jeziora 
na ośrodku (dwie pętle – dystans ok. 4,5 km.), ze startem i metą w okolicach 
recepcji ośrodka. 
 
VII. TERMINY BIEGÓW: 
II Grand Prix KDE składa się z pięciu biegów przełajowych rozgrywanych 
od listopada 2022 r. do marca 2023 r.: 
- bieg nr 1 – niedziela, 20 listopada 2022, 
- bieg nr 2 – niedziela, 18 grudnia 2022, 
- bieg nr 3 – niedziela, 22 stycznia 2023, 
- bieg nr 4 – niedziela, 19 lutego 2023, 
- bieg nr 5 – niedziela, 19 marca 2023 (FINAŁ II GP). 
 
Wszystkie biegi startują o godzinie 11.00. Zapisy do biegów prowadzone są 
mailowo pod adresem biuro@feir-legnica.pl  lub osobiście w dniu 
zawodów od 9.00 do 10.30. Rejestracja jest jednokrotna, nie ma potrzeby 
rejestrowania się na każdy bieg osobno.  
W każdym z biegów obowiązuje limit 120 zawodników (decyduje kolejność 
wpłat – na ich podstawie nadawane będą numery startowe, pewny udział 
posiadają osoby, które dokonają opłaty startowej za cały cykl II BGP KDE). 
 
VIII. KATEGORIE I PUNKTACJA: 
1. W klasyfikacji generalnej II BGP KDE po wszystkich edycjach 
prowadzona będzie kategoria OPEN mężczyzn i kobiet oraz kategorie 
wiekowe: 
-  M20 (16-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), 
M60+ (60 i więcej) 
-  K20 (16-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40 – 49 lat), K50+ (50 i więcej 
lat).  
2. Do punktacji II GP KDE i pozostałych kategorii, brane pod uwagę będą 
najlepsze miejsca każdego zawodnika z CZTERECH BIEGÓW, a po ich 
zsumowaniu stworzona zostanie klasyfikacja generalna. W przypadku 
równej ilości punktów o wyższym miejscu w danej klasyfikacji wiekowej 
decydować będzie wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej. Wybór 
dotyczący startów w poszczególnych biegach ustala każdy uczestnik 
indywidualnie. 
3. Na podstawie klasyfikacji generalnej prowadzona będzie również 
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA. Warunkiem udziału zawodnika w tej 
klasyfikacji jest podanie w momencie rejestracji nazwy drużyny 
(identycznej dla wszystkich jej członków). Do KLASYFIKACJI 
DRUŻYNOWEJ zalicza się wyniki trzech najlepszych zawodników z 
drużyny, bez względu na płeć i wiek. 

mailto:biuro@feir-legnica.pl


 
 
IX. NAGRODY: 
1. Kategorie indywidualne nie dublują się. 
2. Za zajęcie miejsc I-III w kategorii GENERALNEJ Kobiet oraz Mężczyzn, 
zawodnicy otrzymują: 
- I miejsce: 7 dniowy pobyt w Ośrodku KDE + voucher VIP na wstęp do 
KDE w sezonie wypoczynkowym 2023, 
- II miejsce: 48 godzinny pobyt w Ośrodku KDE + voucher VIP na wstęp do 
KDE w sezonie wypoczynkowym 2023, 
- III miejsce: 24 godzinny pobyt w Ośrodku KDE + voucher VIP na wstęp 
do KDE w sezonie wypoczynkowym 2023, 
3. Za zajęcie I miejsc we wszystkich KATEGORIACH WIEKOWYCH, 
zawodnicy otrzymują: voucher VIP na wstęp do KDE w sezonie 
wypoczynkowym 2023 oraz upominki rzeczowe ufundowane przez 
sponsorów, 
4. Za zajęcie II-III miejsca zawodnicy otrzymują upominki rzeczowe 
ufundowane przez sponsorów. 
5. Za zajęcie I miejsca w KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ drużyna 
otrzymuje voucher na organizację imprezy integracyjnej typu ognisko dla 50 
osób na terenie Krainy Dobrej Energii (po wcześniejszym ustaleniu 
terminu). 
 
X. KOSZTY UCZESTNICTWA: 
- koszt uczestnictwa zawodnika wynosi 30 zł w każdym biegu, 
- istnieje możliwość zapłaty pakietowej 120 zł za cały cykl zawodów, 
- istnieje możliwość zakupu pakietu startowego z okolicznościową koszulką 
II BGP KDE w cenie 150 złotych (opłata za wszystkie biegi i koszulkę) pod 
warunkiem dokonania wpłaty na konto Fundacji 95 1090 2590 0000 0001 
3615 9903 do 4.11.2022, 
- zapłata pakietowa w przypadku nieobecności na którymś z biegów nie 
będzie zmniejszana ani zwracana, 
- opłata za wydanie zastępczego numeru startowego wynosi 30 zł, 
- istnieje możliwość zapłaty za start przelewem na konto: 95 1090 2590 
0000 0001 3615 9903 tytułem: za udział w II BGP KDE – imię i nazwisko.  
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Podaje się do wiadomości wszystkich uczestników, że: 
-  nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę, 
- organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany daty biegów, zmiany 
godziny biegów, wprowadzenia podziału biegów na tury i/lub fale startowe, 
- każdy z uczestników biegu powinien śledzić na bieżąco wytyczne 
Ministerstwa Zdrowia dostępne na: www.gov.pl  i w czasie zawodów 
stosować się do nich. 



- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, 
- organizator zapewnia na każdym biegu opiekę medyczną, 
- organizator zapewnia po każdym biegu ciepłą zupę, 
- interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów, 
- organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania 
uczestników, kibiców oraz innych osób przebywających na terenie zawodów 
podczas trwania II BIEGOWEGO GRAND PRIX KRAINY DOBREJ 
ENERGII, wraz z imprezami towarzyszącymi. Wchodząc na teren imprezy, 
osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
(wizerunku) w rozumieniu przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO zgodnie 
z art. 81 ust. 2 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu promocji 
imprezy i działalności organizatora. Zdjęcia i materiały filmowe mogą być 
nieodpłatnie wykorzystane przez Organizatora na potrzeby promocyjno – 
reklamowe związane z prowadzoną przez niego działalnością, poprzez 
umieszczanie ich na nośnikach typu CD-ROM/ DVD, w folderach oraz 
mediach, na stronach internetowych Organizatora oraz w publikacjach 
prasowych i telewizyjnych. Szczegółowe informacje na temat ochrony 
danych osobowych dostępne są u Organizatora. 
2. Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach ma obowiązek zapoznania 
się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.  
3. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z 
akceptacją Regulaminu II Biegowego Grand Prix Krainy Dobrej Energii w 
Jezierzanach. 
4. Uczestnik rejestrując się do biegu w II BGP KDE przyjmuje do 
wiadomości, że udział w tym biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym oraz 
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.  
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom 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 biegu II BGP KDE. Uczestnikom biegu 
doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup we własnym zakresie 
stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.  
6. Uczestnik biegu II BGP KDE, oświadcza, że wiadomym jest dla Niego,  
iż organizator oraz osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 



przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności 
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 
wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.  
7. Uczestnik biegu II BGP KDE, oświadcza, że startuje na własną 
odpowiedzialność i własne ryzyko.  
8. Uczestnik biegu II BGP KDE, oświadcza, że ponosi odpowiedzialność 
cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym 
uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.  
9. Uczestnik biegu II BGP KDE, oświadcza, że wyrzeka się prawa do 
dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub 
kolizji powstałych w związku z zawodami.  
10. Uczestnik biegu II BGP KDE, oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, 
iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w 
stosunku do organizatora.  
11. Uczestnik biegu II BGP KDE, oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, 
iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków 
regulaminu.  
12. Uczestnik biegu II BGP KDE, oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu 
na uczestnictwo w zawodach sportowych.  
13. Uczestnik biegu II BGP KDE wyraża zgodę na publikację zdjęć z 
imprezy ze swoim wizerunkiem, w szczególności w Internecie.  
14. Uczestnik biegu II BGP KDE, swoim podpisem złożonym na 
oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy kompletnie i 
zgodnie z prawdą.  
15. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy lub 
podania niewłaściwych danych przez uczestnika, uczestnik zostanie 
zdyskwalifikowany.  
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian 
w treści regulaminu oraz jego interpretacji.  
17. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji i Rozwoju 
FEiR w Rzeszotarach. 
18. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach, zakresie 
i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia promocji, 
wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.  
 
 
 


