
REGULAMIN ZAWODÓW - BIEG MŁODZIKÓW 

ŁÓDŹ,  11.09.2021 r. 

 Organizator 

Stowarzyszenie miłośników sportów wrotkarskich „NA ROLKACH PRZEZ ŁÓDZKIE”  

Karola Adamieckiego 1 

92-305 Łódź, Polska  

 

Współorganizator 

„DROGA WOLNA” nieformalna organizacja promocji sportu i aktywności fizycznej 

Kontakt: 

www.drogawolna.com 

e-mail: biuro@drogawolna.com 

2. Cele 

Celami Biegu Młodzików przy III Biegu Wzniesień Łódzkich są: 

 promocja i upowszechnianie biegów terenowo - górskich wśród mieszkańców woj. łódzkiego, 

 wyłonienie najlepszych zawodników w ramach Biegu Młodzików przy III Biegu Wzniesień Łódzkich, 

 promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, 

 promocja rejonu Parku Krajobrazowego  Wzniesień Łódzkich. 

3. Termin, miejsce i harmonogram imprezy 

Biegi dla dzieci rozpoczną się  w dniu 11 września 2021 r. o godz. 10:00 w Łodzi na trasie w Rezerwacie Przyrody Las 

Łagiewnicki - Skotniki.  

Biuro zawodów znajdować się będzie w Łodzi przy ul. Okólnej/Serwituty na parkingu leśnym w dniu: 

11 września 2021 r.  od godziny 08:30 do 09:30. 

08:30 otwarcie biura zawodów 

08.30 9.30 

rejestracja zawodników (o ile zostaną wolne miejsca) oraz wydawanie  numerów startowych wraz z 

pisemnymi zgodami (do podpisania przez rodziców lub prawnych opiekunów) na udział ich dzieci w 

zawodach. 

9.30 10.00 rozgrzewka dla zawodników i odprawa 

10.00 11.00 kolejne starty zawodników 

11.15 dekoracja zwycięzców i podsumowanie zawodów 

 

4. Uczestnictwo 

Zgłoszenia zawodników mogą być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.drogawolna.com lub bezpośrednio 

przed startem w Biurze zawodów w Łodzi przy ul. Okólnej/Serwituty na parkingu leśnym (o ile limit zgłoszeń internetowych nie 

zostanie wcześniej wyczerpany). Limit uczestników wynosi 125 osób łącznie we wszystkich kategoriach. 

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Kategorie wiekowe są przydzielane według rocznika – roku, w którym dziecko się urodziło, a nie miesiąca. 



Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.drogawolna.com upływa w dniu 8 września 2021 roku lub po wyczerpaniu 

się limitu miejsc. 

Osoby nieletnie mogą zostać zgłoszone do uczestnictwa w zawodach tylko przez rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic 

zgłaszający dziecko do biegu, musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać 

dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu. 

Organizatorzy wymagają od uczestników zawodów pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział w zawodach. 

Wymagana jest również stała obecność rodzica lub opiekuna prawnego, startujących dzieci na terenie odbywających się 

zawodów. W biurze zawodów wymagane jest okazanie dokumentu, potwierdzającego wiek dziecka: legitymacja szkolna, 

książeczka zdrowia itp. Brak takiego dokumentu uniemożliwi wydanie pakietu startowego oraz udział dziecka w zawodach. 

Kategoria wiekowa Rocznik Dastans 

F 2017 i młodsi 100 m 

E 2015-2016 200 m 

 D 2013-2014 400 m 

C 2011-2012 800 m 

B 2008-2010 1200 m 

5. Sposób przeprowadzenia zawodów 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

Weryfikacja zawodników przeprowadzona na odprawie  technicznej, zamyka ostatecznie listę startową zawodów. 

Numer startowy musi być umieszczony z przodu – na klatce piersiowej, w widocznym miejscu, aby uczestnik został prawidłowo 

sklasyfikowany. 

Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy przekroczy linię mety. Klasyfikacja odbywa się na podstawie werdyktu sędziego, 

znajdującego się na linii mety  zgodnie z kolejnością wbiegających na metę uczestników, bez pomiaru czasu. 

Zawody rozgrywamy w kolejności od najmłodszych kategorii do najstarszych. 

Dzieci mogą uczestniczyć w zawodach tylko samodzielnie – bez pomocy innych osób. W czasie trwania zawodów rodzice nie 

mogą przebywać na trasie biegu. 

6. Opłata startowa 

 Opłata startowa przy rejestracji dziecka przez stronę www.drogawolna.com -> 15 zł 

 W dniu 11 września 2021 r. w biurze zawodów o ile pozostaną wolne pakiety - 20 PLN 

1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay. Płatność za zapisy 

w dniu zawodów możliwa będzie  tylko kartą. 

2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. 

3. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności. 

4. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. 

6. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora. 

7. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi, w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, 

nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

8. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia 

wpłaty w biurze zawodów. 

9. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy. 

http://www.drogawolna.com/


10. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2021 r. 

Aby tego dokonać należy zawiadomić o tym organizatora wysyłając informację mailową na adres biuro@drogawolna.com 

najpóźniej do 8 września 2021 r. w późniejszym terminie przeniesienie wpisowego będzie niemożliwe. 

11. Prośby o wystawienie Faktury należy kierować na adres e-mail: biuro@drogawolna.com 

12. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego, otrzymuje następujące świadczenia: 

 Numer startowy plus cztery agrafki, 

 Medal okolicznościowy na mecie biegu (dla zawodników, którzy ukończyli bieg), 

 Zabezpieczenie medyczne. 

7. Klasyfikacja w kategoriach 

Zawodnicy nagradzani są za poszczególne dystanse w danej kategorii wiekowej, z podziałem na płeć. 

Zawodnik ma możliwość wystartowania w innej kategorii niż przypisana do niego według rocznika, jednak może być to jedynie 

kategoria z rocznikami starszymi. Transfer zawodnika do innej kategorii potwierdzony może być w Biurze zawodów za zgodą 

Sędziego głównego. 

8. Nagrody 

Za zajęcie 1-3 miejsca w kategorii wiekowej, z podziałem na płeć – pamiątkowe dyplomy. 

9. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach 

eksploatacji, w tym w szczególności: 

a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie. 

b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu 

wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu. 

c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej. 

d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku. 

e) Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i emitowania, a także publicznego udostępniania 

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 i bilboardach. 

2. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. 

3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy muszą więc posiadać 

indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny 

w biurze zawodów. 

6. Administrator danych osobowych zastrzega możliwość udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom 

porządkowym danych osobowych uczestników imprezy przez 14 dni licząc od dnia zawodów. 

 

 


