
Załącznik nr 1 

REGULAMIN BIEGU 

ODLOTOWA 5 Lot Rezerwowy 

Regulamin  

 

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 

Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki organizacji i uczestnictwa w biegu „Odlotowa5 Lot 

Rezerwowy”.  

ORGANIZATOR Organizatorami biegu „Odlotowa5 Lot Rezerwowy” w ramach którego 

organizowany jest bieg na dystansie 5 km (zwanym dalej „Biegiem”) są Akademia Mistrzów Sportu 

oraz Budstol Invest.  

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY  

1. Bieg odbędzie się  18.03.2022 r. Planowana godzina rozpoczęcia biegu: 13:00 (może ona ulec 

zmianie ze względu na zaplanowane w tym dniu operacje lotnicze).  

2. Bieg odbędzie się na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.  

§ 2 TRASA I POMIAR CZASU 

1. Trasa zostanie wyznaczona na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w strefie zastrzeżonej – 

drogi kołowania, droga startowa. Informacje na temat trasy i jej plan zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Organizatora po wyznaczeniu trasy przez PZLA . Zabronione jest wybieganie 

poza wyznaczoną trasę. 

2. Długość trasy wynosi  5 km.  

3. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkoatletyki.  

4. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

5. Oficjalnym czasem zawodów jest czas NETTO. 

6. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu koszulki 

oraz chip do pomiaru czasu.  

7. Organizator określa limit czasu ukończenia Odlotowej5 Lot Rezerwowy na 60 minut. 

8. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w określonym czasie, nie zostaną sklasyfikowani na linii 

mety. 

§ 3 UCZESTNICTWO 

1. Warunki uczestnictwa w biegu:  

• posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na 

dystansie 5 km,  

• Poprawna i pełna rejestracja poprzez panel rejestracyjny na stronie www.sportmaniacs.com,  

http://www.sportmaniacs.com/


• Świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 

niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia,  

• Osoby niepełnoletnie lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć 

udział w biegu pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi, najpóźniej w dniu biegu, pisemnej 

zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu. 

2. Rejestracja uczestnika jest równoznaczna z oświadczeniem, że stan jego zdrowia umożliwia mu 

udział w biegu. ORGANIZATOR nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia, w szczególności na 

życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 

śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w 

imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności w najszerszym zakresie dopuszczonym 

przez prawo.  

3. Wszyscy uczestnicy muszą poddać się kontroli bezpieczeństwa, której godziny zostaną podane do 

wiadomości najpóźniej na 2 tygodnie przed biegiem na stronie Organizatora. Osoby, które nie 

wyrażą zgody na poddanie się kontroli bezpieczeństwa nie zostaną wpuszczone do strefy 

zastrzeżonej lotniska.  

4. Uczestnicy biegu mogą wnieść do strefy zastrzeżonej lotniska wyłącznie przedmioty, które są 

niezbędne podczas biegu i niebędące przedmiotami zabronionymi. Lista przedmiotów 

zabronionych dostępna jest na stronie https://plb.pl/content/uploads/2019/03/przedmioty-

zabronione.pdf. 

5. Osoby, których stan wyraźnie wskazuje, że znajdują się w stanie upojenia alkoholowego lub są 

pod wpływem podobnie działającego środka oraz osoby mogące spowodować zagrożenie 

epidemiologiczne lub zagrożenie innego rodzaju nie zostaną wpuszczone do strefy zastrzeżonej 

lotniska.  

6. Kontrola bezpieczeństwa nie zostanie przedłużona. Osoby, które nie stawiły się w wyznaczonym 

dla siebie czasie na odprawę, mogą zostać niedopuszczone do biegu.  

7. Każdy z uczestników podczas kontroli bezpieczeństwa zobowiązany jest okazać ważny dokument 

tożsamości ze zdjęciem, umożliwiający identyfikację (dowód osobisty lub paszport, na podstawie 

którego dokonał rejestracji).  

8. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zasad 

bezpieczeństwa panujących na terenie lotniska.  

9. Wszyscy uczestnicy przed punktem kontroli bezpieczeństwa zobowiązani są do założenia i 

noszenia, aż do ponownego opuszczenia strefy zastrzeżonej lotniska, numeru startowego 

otrzymanego od Organizatora.  

10. Wszyscy uczestnicy biegu przebywający na terenie lotniska zobowiązani są do:  

• bezwzględnego wykonywania poleceń organizatora oraz służb ochrony,  

• przebywania tylko w miejscach do tego wyznaczonych, oznaczonych na planie,  

• po zakończeniu biegu do opuszczenia strefy zastrzeżonej lotniska.  

https://plb.pl/content/uploads/2019/03/przedmioty-zabronione.pdf
https://plb.pl/content/uploads/2019/03/przedmioty-zabronione.pdf


11. Limit uczestników to 300  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia limitu uczestników  

§ 4 PAKIETY STARTOWE I OPŁATY 

Dla uczestników dostępne są dwa pakiety: 

• Pakiet startowy z koszulką: 

o pamiątkowy medal po ukończeniu biegu 

o numer startowy z chipem bezzwrotnym do pomiaru czasu,  

o pamiątkową koszulkę ,  

o pamiątkową kartę boardingową 

o niespodzianki od sponsorów biegu (w przypadku ich pozyskania).  

• Pakiet startowy bez koszulki: 

o Pamiątkowy medal po ukończeniu biegu 

o numer startowy z chipem bezzwrotnym do pomiaru czasu 

o pamiątkową kartę boardingową 

o niespodzianki od sponsorów biegu (w przypadku ich pozyskania). 

1. Zapisy i opłaty:  

• Opłata wynosi: 

o Pakiet z koszulką: 

▪ Od dnia 24.12.2022 – 100 zł,  

o Pakiet bez koszulki: 

▪ Od dnia 24.12.2022 – 60 zł, 

2. Lista startowa będzie otwarta do wyczerpania limitu miejsc 300, jednak nie dłużej niż do 

05.03.2023. 

3. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

znajdującego się na stronie internetowej www.sportmaniacs.com 

4. Niemożliwa jest rejestracja po zamknięciu rejestracji on-line. Zgłoszenia nie będą 

przyjmowane przed biegiem w dniu startu i przednim biurze zawodów. 

5. Organizator może wcześniej zamknąć listę startową, ograniczając liczbę uczestników biegu. 

Ogłoszenie o wcześniejszym zakończeniu rejestracji zostanie opublikowane na Facebooku 

Odlotowej5 Lot Rezerwowy oraz Akademii Mistrzów Sportu. 

6. Potwierdzeniem dokonania zgłoszenia i dokonania opłaty jest nadany numer startowy.  

7. Zapisy w dniu biegu nie będą prowadzone.  

• Płatności realizowane są przelewami (płatności elektroniczne, przekaz pocztowy), podając 

automatycznie wygenerowane przez system dane dla danego zgłoszenia. 

http://www.sportmaniacs.com/


8. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, nawet jeżeli biegacz nie wziął udziału w biegu z 

przyczyn od siebie niezależnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której impreza nie dojdzie do 

skutku z winy Organizatora.  

9. Nie ma możliwości przepisania pakietu startowego na inną osobę. 

10. Za dzień wpłaty uważa się wpływ środków na konto. Osoby, które nie dokonają opłaty w 

terminie zostaną skreślone z listy uczestników.  

11. Odbiór pakietów startowych odbywać będzie się: 

a. W dniach 15.03.2023, 16.03.2023 oraz 17.03.2023, w salonie Toyota Jaworski Bydgoszcz 

ul. Jana Pawła II 150  Bydgoszcz, w godzinach 15:00 – 19:00.  

b. W dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 9:00 – 12:45.  

c. Pakiet startowy zostanie wydany po okazaniu dowodu tożsamości oraz karty startowej.  

d. Prosimy, by osoby mieszkające w Bydgoszczy, w miarę możliwości, odebrały pakiet 

startowy w dniach 16.03.2023 oraz 17.03.2023 w celu usprawnienia organizacji zawodów 

i możliwości logistycznych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. 

e. W dniu startu tj. 18.03.2023 mieszkańcom Bydgoszczy pakiety startowe nie będą 

wydawane. 

12. Organizator biegu nie zapewnia miejsc parkingowych.  

13. Istnieje możliwość pozostawienia pojazdu na parkingu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Po 

wcześniejszej rezerwacji postoju oraz opłaceniu rezerwacji przez stronę internetową 

www.parking.plb.pl.  

§ 5 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW 

1. Biegacz zobowiązany jest do niepowodowania swoim zachowaniem sytuacji uciążliwych dla 

Organizatora oraz współzawodników, w tym sytuacji uniemożliwiających prawidłowy tok Biegu 

i rzetelny oraz uczciwy pomiar czasu.  

2. Biegacz, który pomimo napomnienia od Organizatora utrudnia swoim zachowaniem przebieg 

zawodów, zostaje zdyskwalifikowany bez możliwości odwołania.  

3. Biegacz, co do którego zachodzi podejrzenie, że: przekazał swój numer startowy innej osobie lub 

znajduje się pod wpływem alkoholu / innych środków odurzających czy dopingujących, zostaje 

zdyskwalifikowany, a jeżeli taka okoliczność została stwierdzona przed rozpoczęciem Biegu – nie 

zostanie dopuszczony do udziału w Biegu.  

4. Aby bieg zawodnika został mu uznany, zawodnik powinien kończyć go przekraczając metę po 

pokonaniu pełnego dystansu trasy biegowej, w limicie czasowym wskazanym w § 2 ust 7 

Regulaminu.  

5. Wszelkie spory, powstałe w trakcie Biegu, rozstrzyga Organizator, pod warunkiem zgłoszenia 

uwag w nieprzekraczalnym terminie do następnego dnia po zakończeniu biegu na adres 

akademiasprint@wp.pl 

http://www.parking.plb.pl/


6. Biuro Zawodów i Depozyt, umiejscowione będą w dwóch autobusach na parkingu VIP w Porcie 

Lotniczym Bydgoszcz. 

§ 6 NAGRODY 

1. Klasyfikacja Odlotowej 5 Lot Rezerwowy 

- Open K/M 

Nagrody 

a) W kategorii Open*: 

- 3 pierwsze miejsca pamiątkowe statuetki 

*Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii 

dekoracji. 

 

§ 7 DEPOZYT 

Depozyt dla zawodników znajdować się będzie na terenie parkingu, w autobusie Portu Lotniczego 

Bydgoszcz S.A, w bezpośrednim sąsiedztwie Terminala pasażerskiego. Depozyt obsługiwany będzie 

przez przedstawicieli Organizatora.  

1. Depozyt będzie czynny w dniu zawodów w godzinach 10.30 do 14.00 

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków, oklejonych 

w widocznym miejscu naklejką, otrzymaną w pakiecie startowym. 

3. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. 

4.  Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za 

pobranie worka przez inną osobę. 

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zawartości depozytu w trakcie jego przekazania, 

pod względem zawartości materiałów niebezpiecznych i przedmiotów zabronionych. 

6. Organizator nie zaleca pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w depozycie przedmioty wartościowe 

i dokumenty, jak również przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas 

imprezy. 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem 

oraz nieodebrane z depozytu po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu: od godziny 

10:30 do 14:00 w dniu zawodów. 

 

 



 

§ 8 DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – RODO).  

2. Odmowa podania danych może uniemożliwić uczestnictwo w biegu. Administratorem danych 

osobowych są: 

a.  W zakresie związanym z organizacją biegów:  

- Akademia Mistrzów Sportu, ul. Olimpijczyków 53, 86-032 Niemcz,  

  tel. 608651007, mail: akademiasprint@wp.pl 

b. W zakresie związanym z kontrolą bezpieczeństwa oraz usługą parkingową – Port Lotniczy 

Bydgoszcz S.A. z siedzibą w  Białych Błotach, ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota, adres e-

mail  sekretariat@bzg.aero, kontakt do Inspektora Ochrony Danych -  adres e-mail: 

iodo@bzg.aero . 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. B 

RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C 

RODO) oraz do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów polegających 

na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom biegu, tworzeniu zestawień wyników, 

dokumentowaniu przebiegu zawodów, dokładnej weryfikacji osób przebywających na terenie 

lotniska (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).  

4. Kategorie przetwarzanych danych mogą obejmować: Imię nazwisko; Datę urodzenia; Płeć; Adres 

mailowy; Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w 

formularzu z wynikami); Numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport); Numer 

telefonu (uczestnik może podać numer telefonu, otrzyma wtedy osiągnięty wynik w wiadomości 

sms.); Wizerunek (utrwalony na zdjęciach i filmach dokumentujących przebieg wydarzenia), nr 

rejestracyjny pojazdu (w przypadku skorzystania z usługi parkingowej). Imię i nazwisko, rok 

urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej 

wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.  

5. Wyniki będą opublikowane na stronie www.sportmaniacs.com. Link do wyników zostanie 

również udostępniony na Facebooku organizatora. Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane w 

zbiorze o nazwie „Odlotowa5 Lot Rezerwowy – uczestnicy edycji 2023” i będą przechowywane 

zgodnie z polityką bezpieczeństwa organizatora na jego serwerze.  

6. Informujemy, że z uwagi na publiczny charakter imprezy jej przebieg będzie udokumentowany w 

postaci zdjęć i filmów, które będą mogły być później umieszczone na stronie internetowej 

wydarzenia, stronie internetowej Portu Lotniczego Bydgoszcz oraz na profilach 



sponsorów/partnerów wydarzenia w mediach społecznościowych. Na zdjęciach i nagraniach może 

znajdować się wizerunek poszczególnych uczestników biegu. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 

poz. 1231 z późn. Zm.) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej 

jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).  

7. Odbiorcą danych osobowych będzie Port Lotniczy Bydgoszcz SA z siedzibą w Białych Błotach 

(86-005) przy ul. Paderewskiego 1.  

8. Dane uczestników biegu zostaną udostępnione w celu przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa 

poprzez okazanie dokumentu pracownikowi lotniska, którzy będą mieć wgląd w listę uczestników. 

Udostępnione dane będą obejmować imiona i nazwiska oraz numery dokumentów tożsamości 

uczestników.  

9. Z przekazania danych zostanie sporządzony protokół. Zebrany zbiór danych osobowych 

uczestników o nazwie „Odlotowa5 Lot Rezerwowy – uczestnicy edycji 2023”  zostanie usunięty 

po określonym czasie, wynikającym z przepisów prawa. Z usunięcia danych zostanie sporządzony 

protokół.  

10. W związku z przetwarzaniem danych uczestnikom biegu przysługuje prawo do dostępu do danych 

oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom, prawo do wycofania zgody, w przypadku jej 

udzielenia, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wymienione wyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych 

sytuacjach. Chcąc skorzystać z praw należy przesłać odpowiednią prośbę do administratora 

korzystając z podanych danych kontaktowych.  

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania biegu.  

2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu.  

3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie uczestnika. Organizator 

nie ponosi za nie odpowiedzialności.  

4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

5. Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany daty biegu bez podania 

przyczyny.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samochody pozostawione na parkingu, ani żadne 

rzeczy wartościowe pozostawione w środku.  

7. Organizator nie wysyła po biegu nieodebranych przez uczestników pakietów startowych.  



8. Organizator nie zapewnia bezpłatnego parkingu dla uczestników biegu. Parkowanie i postój na 

parkingu lotniska zgodnie z Regulaminem Parkingu i Cennikiem opłat parkingowych Parkingu, 

dostępnym na stronie https://plb.pl/parking/. Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona, a ich 

dostępność zależy od natężenia ruchu lotniczego w danym dniu.  

9. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.  

10. Uczestnik, rażąco i umyślnie naruszający warunki bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego lub 

niestosujący się do poleceń służb porządkowych lub obsługi lotniska, może zostać 

niedopuszczony do udziału w wydarzeniu lub z niego wykluczony, także w trakcie jego trwania.  

11. Zabronione jest zanieczyszczanie części lotniczej lotniska, poprzez pozostawianie na 

nawierzchniach sztucznych, jak również na sektorach trawiastych, jakichkolwiek przedmiotów, 

substancji i artykułów.  

12. Zabronione jest palenie tytoniu na terenie całego Portu Lotniczego, z wyjątkiem oznakowanych 

miejsc do tego wyznaczonych.  

13. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu, zabroniony jest udział osób poruszających się 

na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach lub innych podobnych urządzeniach, 

z wózkami z dziećmi, z kijami Nordic Walking i trekkingowymi lub z innymi podobnymi 

narzędziami lub urządzeniami oraz biegnących ze zwierzętami. Organizator dopuszcza możliwość 

startu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 

14. Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników biegu określone są w niniejszym Regulaminie 

oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność 

za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie Portu Lotniczego. 

 

https://plb.pl/parking/

