
 

JURATHLON RUN – REGULAMIN 

1. Cele imprezy: 
a. Popularyzacja i upowszechnianie sportu jako sposobu na aktywny wyp

oczynek, 
b. Promocja Gminy Kroczyce i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
c. Integracja poprzez sport i rekreację. 

2. Organizator: 
ACTIVE JURA Honorata Wróbel-Głowacka 

 Ul. Benedykta Cesarza 45/4 
 30-427 Kraków 

3. Miejsce zawodów: 
Jura Krakowsko-Częstochowska, Piaseczno gm. Kroczyce, pow. 
Zawiercie 

4. Termin zawodów:  
19.07.2020r., start godz 10:00 

5. Limit zawodników: 
100 osób 

  
6. Biuro zawodów: 

Piaseczno gm. Kroczyce - “Motylkowe Wzgórze” 

7. Praca biura zawodów: 
a. Sobota 18.07.2020 w godzinach 17:00-21:00 
b. Niedziela 19.07.2020 w godzinach 7:00-9:00 

8. Trasa 

Trasa poprowadzona szlakami turystycznymi (drogi leśne w 90%, fragment 
piaszczysty i asfaltowy w 10%) wśród jurajskich skał i jaskiń oraz w okolicach 
Zamku Bąkowiec (Zawiercie-Skarżyce) z przewyższeniami ok. 120m.  
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Mapa trasy: 
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Profil trasy: 

9. Punkt odżywczy przewiduje się ustawić w punkcie start/meta oraz przy 
Ośrodku “Morsko Plus”. Dla zawodników na punkach do dyspozycji będzie 
woda oraz banany.  
UWAGA! Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych, dlatego 
uczestnicy powinni mieć przy sobie własny kubek na wodę. 

10.Dystans 
Każdy zawodnik dokonuje wyboru dystansu, ilości pętli podczas zapisów, do 
wyboru są dystanse: 

a.   6 km – jedna pętla 
b. 12 km – dwie pętle 
c. 18 km – trzy pętle 
d. 24 km– cztery pętle 

11. Harmonogram zawodów: 
a. 9:30 – odprawa zawodników, 
b. 10:00 – START, 
c. 11:30 – 14:00 – dekoracje zawodników, 
d. 14:00 – zamknięcie mety, 
e. 14:00 -18:00 – ognisko (prowiant na ognisko we własnym zakresie)  
f. 18:00 – zamknięcie zawodów 
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12.Kategorie: K – kobieca open, M – męska open 

13.Limity czasowe: obowiązuje limit 1h na jedną pętlę, tzn: 
a.   6km – limit 1h (do 11:00) 
b. 12km – limit 2h (do 12:00) 
c. 18km – limit 3h (do 13:00) 
d. 24km – limit 4h (do 14:00) 

14.Opłaty startowe: 
a. 20 zł - do 28.06.2020 r.  
b. 35 zł - 29.06 - 10.07.2020 r. 
c. 45 zł - 11.07 - 19.07.2020 r. 

UWAGA! Opłata  raz  uiszczona  nie  podlega  zwrotowi.  W  przypadku  
kontuzji  lub  nagłych  sytuacji losowych dopuszczamy możliwość 
przeniesienia wpłaty na innego zawodnika. W powyższym wypadku prosimy o 
kontakt przez jurathlon@jurathlon.pl  

15.Zgłoszenia do zawodów należy wykonać poprzez stronę www  
 https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/jurathlon-run-2020 

16.Strona zawodów i profil FB: https://www.facebook.com/ActiveJura 

17.  O nagrodach Organizatorzy poinformują w przyszłym terminie. 

18.RODO 
Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe zawodników (imię, 
nazwisko, rok urodzenia, nazwa klubu, miasto, adres e-mailowy oraz numer 
telefonu). Adres e-mailowy oraz numer telefonu będą używane do kontaktu z 
zawodnikiem w związku z zawodami oraz przyszłymi planowanymi akcjami. 
Ponadto po zawodach firma obsługująca pomiar czasu przesyłać będzie na 
podany numer telefonu wiadomość SMS z dokładnym wynikiem danego 
zawodnika. Dane będą wykorzystywane do publikacji listy zgłoszonych oraz 
wyników. Uczestnicy mają wgląd do swoich danych osobowych i mogą je 
edytować w każdym momencie (poprzez formularz lub poprzez kontakt e- 
mailowy: jurathlon@jurathlon.pl 
Organizator udostępnia dane osobowe współorganizatorowi imprezy – firmie 
ARS Jakub Lamch oraz Stowarzyszeniu Atelier Sportu. Uczestnicy wyrażają 
zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w zdjęciach, filmach i materiałach 
informacyjno-promocyjnych tej oraz przyszłych imprez Organizatorów. 

19.Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do 
organizatora. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku 
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bardzo trudnych warunków atmosferycznych organizator ma prawo 
wyznaczyć alternatywną trasę. 

20.Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną 
odpowiedzialność. Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o 
zwrot wpisowego. 

21.Zasady związane z pandemią COVID-19: 
a. Na punkcie odżywczym organizator zapewnia płyn dezynfekcyjny, 
b. Zawodnicy są zobowiązani po posiadania przy sobie maseczki lub 

chusty w celu zakrywania ust i nosa na punkcie oraz przed i po 
zawodach, 

22.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia lub modyfikacji trasy, 
czasowego wstrzymania biegu, odwołania biegu lub przesunięcia terminu 
zawodów ze względu na: zalecenia Jurajskiej grupy GOPR lub służb 
państwowych - Policji, Straży Pożarnej - dotyczące bezpieczeństwa, siłę 
wyższą, ryzyko wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu 
(gwałtowne burze, powodzie, zagrożenie epidemiczne). Skrócenie, zmiana 
przebiegu trasy lub harmonogramu zawodów oraz odwołanie zawodów z 
przyczyn niezależnych od Organizatora nie stanowi podstawy do zwrotu 
wpisowego. 
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