
Regulamin Biegu

ULTRA PAZUR 5.0

Cierszewo, 14 maja 2022r.

Cele imprezy:

1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w terenie leśnym.

2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Polski.

3. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych na terenie Gminy Brudzeń Duży i Stara 

Biała.

4. Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.

5. Promocja aktywnego wypoczynku na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Organizator:

Fundacja Ultra Pazur

Termin i miejsce:

1. Bieg Ultra Pazur 5.0 odbędzie się w dniu 14 maja 2022 roku.

2. Start i meta biegu będzie na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Szkoleniowego w Cierszewie.

Trasa i dystans:

1. Trasa wyznaczona będzie na terenie Lasu Brwileńskiego.                           

2. Informacje o poszczególnych dystansach:

Ultra Pazur Trail

 11+ km

Ultra Pazur Trail

Półmaraton 21+ km

Ultra Pazur Trail

Maraton 42+ km

Jedna pętla Jedna pętla Dwie pętle po 21 km

Limit 

uczestników
100 150 50

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian limitu uczestników na poszczególnych dystansach

Godzina startu Godz. 11.30 Godz. 9.30 Godz. 8.00

Limit czasu 2 godziny  3 godziny 6,5 godziny

Punkt odżywczy 6 km 6 km/ 16 km 
6 km, 16 km, 32 km plus

przepak na 21 km

Godziny otwarcia biura zawodów:

piątek 13 maja 16.30 – 19.30

sobota 14 maja 9.15 – 11.15 7.45 – 9.15 7.00 – 7.45

Biuro zawodów:

1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie miasteczka zawodów w Ośrodku w Cierszewie.



2. Biuro zawodów będzie czynne: 13 maja 2022 roku, godz. 16:30 – 19:30, 14 maja 2022 roku,

godz. 07:00 – 11:15.

3. Pakiet  startowy  odebrać  można wyłącznie  w Biurze  Zawodów w godzinach  wskazanych  dla

poszczególnych dystansów w powyższej tabeli.

4. Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do Biura Zawodów z

wydrukowaną  i  podpisaną  kartą  zgłoszeniową,  która  zostanie  udostępniona  mu  w  panelu

administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową

należy  wydrukować  z  konta  na stronie  zapisy.inessport.pl  –  po  zalogowaniu  należy  wejść  w

zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.

5. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego z dokumentem potwierdzającym

tożsamość.

Treść upoważnienia:

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO

ZAWODÓW Ultra Pazur 5.0

……………………… ……………, dnia…………………

(imię i nazwisko, nr startowy) (miejscowość)

Ja  niżej  podpisana/y  legitymująca/y  się  dowodem  osobistym  seria  …..…..  nr

……………………………,  upoważniam  Panią/Pana

………………………………………………………………….  legitymującą/ego  się  dowodem

osobistym  seria  .….……..  nr  ……………………………………………,  do  odbioru  pakietu

startowego na zawody biegowe Ultra Pazur 5.0

…………………………………………………………

(czytelny podpis osoby upoważniającej)

Warunki uczestnictwa:

1. Każdy  uczestnik  biegu  ma  obowiązek  zapoznać  się  z  Regulaminem  Brudzeńskiego  Parku

Krajobrazowego oraz regulaminem uprawiania turystyki w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym i

Nadleśnictwie Płock i zobowiązany jest do ich bezwzględnego przestrzegania.

2. W biegu Ultra Pazur 5.0 mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

• do dnia 14 maja 2022r. ukończyli 16 lat (dystans 11+ km) lub 18 lat (pozostałe dystanse), przy

czym wszyscy uczestnicy, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 roku życia będą dopuszczeni

do  udziału  w  biegu  na  11  km  jedynie  po  przedłożeniu  w  Biurze  Zawodów pisemnej  zgody



rodziców/opiekunów prawnych, z podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu

jest  obecność  rodzica  lub  opiekuna  wraz  z  dowodem  osobistym  w  momencie  weryfikacji

uczestnika w biurze zawodów.

• dokonali zgłoszenia on-line

• dokonali pełnej płatności za zawody

• otrzymali numer startowy i chip zwrotny

3.  Podczas  odbioru  numeru  startowego  zawodnicy  muszą  posiadać  dokument  ze  zdjęciem  celem

weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

4.  Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym

terminie.

5. Każda osoba startująca w biegu uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zboczenia z trasy przez uczestnika lub

zagubienia się uczestnika pomimo oznaczeń trasy.

7. Organizator dołoży wszelkich starań w celu odpowiedniego oznaczenia trasy biegu, jednak uczestnik

przyjmuje do wiadomości, że bieg ma charakter terenowy, a jego ukończenie wymaga podstawowych

umiejętności orientacji w terenie.

8.  Organizator  rekomenduje  przed  startem  poddanie  się  badaniom  kontrolnym  i  zasięgnięcie  opinii

lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

9.  W  związku  z  sytuacją  związaną  z  pandemią  Covid19  oraz  decyzjami  i  rekomendacjami

przekazywanymi  przez  instytucje  państwowe,  organizator  zastrzega  sobie  prawo  możliwość

zmiany terminu zawodów. Organizator poinformuje uczestników o ewentualnej zmianie terminu w

odrębnym komunikacie startowym. W takim przypadku organizator przenosi automatycznie listę

startową na nowy termin zawodów i umożliwia przepisanie pakietu na inną osobę.

Wyposażenie obowiązkowe:

1. Numer startowy dostarczony przez organizatora.

2. Chip do pomiaru czasu przymocowany do sznurówki buta.

3. Naładowany telefon komórkowy.

4. W przypadku złych warunków atmosferycznych odpowiednia odzież przeciwdeszczowa lub folia

NRC.

5. Brak  na  mecie  numeru  startowego  i  chipa  przy  sznurówce  buta  będzie  się  wiązał  z  karą

czasową.

6. Z  uwagi  na  brak  kubków  w  punktach  odżywczych  zawodnik  powinien  posiadać własny

kubeczek do picia.

Biegi dla dzieci

1. Biegi dziecięce odbędą się na trasie wyznaczonej na terenie i wokół Ośrodka w Cierszewie.

2. 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.

3. Kategorie, dystanse i limity biegów dla dzieci:

• Ultra Pazurek 100m – dziewczęta i chłopcy do 7 lat (rocznik 2015 i młodsze) – limit 50 osób

• Ultra Pazurek 300m – dziewczęta i chłopcy od 8 do 12 lat (roczniki 2010-2014) – limit 50 osób

4.  Godziny startów biegów dzieci :

• 100 m – start o 10.00

• 300 m – start o 10.15

5. Opłata wpisowa wynosi  15 zł na portalu zapisy.inessport.pl  do dnia 9 maja 2022 r. do godz.

24.00, w biurze zawodów 25 zł (w przypadku wolnych miejsc).

6. Biuro zawodów dla dzieci czynne w dniu 13 maja w godz. 16.30-19.30 oraz 14 maja w godz.

7.00-9.45.  Przy  odbiorze  numeru  dla  dziecka  rodzic/opiekun  musi  posiadać  dokument

potwierdzający wiek dziecka.

7. Dla poszczególnych kategorii wiekowych nie będzie prowadzona klasyfikacja na mecie. Każdy

uczestnik biegu dla dzieci otrzyma atrakcyjny pakiet startowy oraz medal na mecie.

8. Podczas  zapisów  na  stronie  zapisy.inessport.pl  jest  możliwość  zamówienia  dodatkowych

produktów z oferty Organizatora, tj. kubek, czapka  truckerka, koszulka biegowa.

Zgłoszenia na Bieg ULTRA PAZUR 5.0:

Opłata startowa:

Ultra Pazur Trail 11+ km

• do 75 opłaconego uczestnika - 69zł

• od 76 do 100 opłaconego uczestnika - 89zł

• w biurze zawodów – 100zł (w przypadku wolnych miejsc)

Ultra Pazur Trail Półmaraton

• do 75 opłaconego uczestnika - 79zł

• od 76 do 150 opłaconego uczestnika – 99zł

• w biurze zawodów – 110zł (w przypadku wolnych miejsc)

Ultra Pazur Trail Maraton

• do 50 opłaconego uczestnika - 99zł

• w biurze zawodów – 130zł (w przypadku wolnych miejsc)

Opłatę wpisową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

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



wpisowej.

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

konto – płatności.

Opłaty wpisowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

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

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

Zgłoszenia możliwe są do 9 maja 2022 roku do godziny 24.00 (decyduje data zaksięgowania wpłaty).

W przypadku wolnych miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów w dniu wydawania pakietów tj. 13

maja 2022 (w godzinach pracy biura) oraz 14 maja 2021 do 30 minut przed startem danego dystansu.

OPŁATA STARTOWA

1. 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.

2. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie

do 10 maja 2022r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego

na stronie www.zapisy.inessport.pl w zakładce „przepisz pakiet”

3. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu imprezy.

Świadczenia dla zawodników:  

◦ Numer startowy plus agrafki

◦ Zwrotny chip do pomiaru czasu

◦ Piwo kraftowe  dla każdego finishera

◦ Poczęstunek i napoje na mecie w strefie finishera

◦ Super zaopatrzone punkty odżywcze na trasie biegu

◦ Medal okolicznościowy na mecie biegu

◦ dla dystansu Ultra Pazur Trail 11+km czapka truckerka,

◦ dla dystansu Ultra Pazur Trail Półmaraton czapka truckerka i kubek

◦ dla  dystansu  Ultra  Pazur  Trail  Maraton  czapka  truckerka  +  koszulka  biegowa  (wybór

rozmiaru  koszulki  będzie  możliwy  do  25  kwietnia  2022,  po  tej  dacie  nie  gwarantujemy

otrzymania koszulki w swoim rozmiarze)

◦ Zabezpieczenie medyczne

◦ Ubezpieczenie NNW

◦ Obsługę fotograficzną,

◦ Oznakowaną trasę i epickie widoki w Lesie Brwileńskim

◦ Dodatkowe  niespodzianki w pakiecie startowym

http://www.zapisy.inessport.pl/


Pomiar czasu:

1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki buta.

2. Brak numeru lub prawidłowo zamontowanego chipa będzie równoznaczny z karą czasową.

3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.

4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

Klasyfikacje Ultra Pazur 5.0:

1. Kategoria OPEN  kobiet i mężczyzn na każdym z dystansów – biegacze z miejsc 1 - 3 otrzymają

zestaw upominków oraz pamiątkowe statuetki.

2. Kategoria wiekowa 40 + kobiet i mężczyzn na każdym z dystansów – biegacze z miejsc 1-3

otrzymają upominek oraz pamiątkowe statuetki.

3. Kategorie nie dublują się.

4. Uroczyste wręczenie nagród dla konkretnego dystansu i kategorii nastąpi nie wcześniej niż  30

minut od  przekroczenia  mety  przez  3  zawodnika  dla  określonego  dystansu  i  kategorii.

Informacja o dekoracji zostanie oficjalnie ogłoszona w biurze zawodów przez Dyrektora

Zawodów.

5. Przed dekoracją  biegacze z miejsc  1-3  zobowiązani  są do okazania  Organizatorowi   zapisu

pokonanej trasy z zegarka  lub innych urządzeń (telefon komórkowy) w celu weryfikacji śladu

biegu i dystansu.

6. Dopuszczalna różnica w zapisie trasy pokonanej przez zawodnika w stosunku do oryginalnej

trasy  opublikowanej  na  Fanpage  ULTRA PAZUR  w  formie  gpx  tracka  wynosi:  500  m  dla

dystansu 11 km i 21 km oraz 1 km dla dystansu 42 km.

Kary:

1. Karne  minuty  zostaną  nałożone  na  zawodnika  w  przypadku  skrócenia  trasy  lub/i  nie

przestrzegania  regulaminu  zawodów.  O  wielkości  kary  minutowej  nałożonej  na  zawodnika

decyduje Dyrektor Zawodów.

2. Dyskwalifikacja uczestnika nastąpi w przypadku:

-  nagannego  naruszenia  postanowień  regulaminu  biegu  oraz  przepisów  Brudzeńskiego  Parku

Krajobrazowego,

- zejścia z oznaczonej trasy biegu,

- zgubienia numeru startowego dostarczonego przez organizatora lub brak chipa do pomiaru czasu przy

bucie,

- śmiecenia na trasie,

- pomocy osób trzecich w czasie trwania biegu, za wyjątkiem osób z obsługi biegu na wyznaczonych

przez organizatora punktach kontrolnych i żywieniowych,

O dyskwalifikacji zawodnika decyduje Dyrektor Zawodów.

3. Zażalenia, protesty, uwagi dotyczące przebiegu zawodów oraz samych zawodników należy

kierować bezpośrednio do Dyrektora Zawodów w czasie nie późniejszym niż 30 min od

ukończenia przez uczestnika zawodów.



Postanowienia końcowe:

1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

3. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w

lekkoatletyce,  m.  in.  dotyczy  to  asysty  zawodnikom  przez  osoby  nieuczestniczące  w  biegu,

biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

4. Uczestnicy  biegu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  przepisów  ustawy  o  ruchu  drogowym,

przepisów  obowiązujących  na  terenie  Lasów  Państwowych,  Rezerwatu  Przyrody  Brwilno,

Brwileńskiego  Parku  Krajobrazowego  oraz  bezwzględnego  wykonywania  poleceń  ekipy

sędziowskiej  i  służb  zabezpieczających  trasę  Biegu  z  ramienia  Organizatora  pod  rygorem

dyskwalifikacji.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym przez

Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

6. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.

7. Uczestnik  startuje  wyłącznie  na  własną  odpowiedzialność  i  ponosi  związane  z  tym  ryzyko.

Uczestnik  rejestrując  się  do  biegu  przyjmuje  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.

8. Ze  względów bezpieczeństwa  zabrania  się  wnoszenia  na  trasę,  okolice  startu  i  mety  biegu

przedmiotów  mogących  stanowić  zagrożenie  dla  innych  Uczestników  lub  kibiców  i  osób

towarzyszących.

9. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy od momentu startu

do  zamknięcia  trasy  biegu  określonej  limitem  czasowym  wyłącznie  w  centrum  zawodów

(Ośrodek Rekreacyjno – Szkoleniowy w Cierszewie) do zakończenia imprezy. Organizator nie

pokrywa  kosztów  medycznych  lub  kosztów  transportu  nieobjętych  zakresem  zabezpieczenia

medycznego imprezy.

10. Decyzje  podjęte  przez  Koordynatora  medycznego  lub  obsługę  medyczną  co  do  udziału

zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do

zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki  oraz za zaginięcie rzeczy

cennych pozostawionych bez opieki.

12. Organizator nie zapewnia szatni oraz depozytu.

13. Każdy  uczestnik,  który  zrezygnuje  z  udziału  w  biegu  w  trakcie  jego  trwania,  powinien

bezzwłocznie  zgłosić  ten  fakt  obsłudze  technicznej  będącej  na  trasie  biegu  lub  w  biurze

zawodów.

14. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (z zastrzeżeniem punktu 9 Warunków

uczestnictwa).

15.Wszystkich zawodników startujących w Biegu Ultra Pazur 5.0 obowiązuje niniejszy regulamin.

16. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w



Rozporządzeniu 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Ustawą z dnia

10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych.  Administratorem  danych  osobowych  jest

Organizator.

17. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku

na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

• Utrwalanie  i  zwielokrotnienie  jakąkolwiek  znaną  techniką  oraz  rozpowszechnianie  w

dowolnej formie.

• 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.

• Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

• Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

• Publicznego wystawienia,  wyświetlenia,  odtworzenia oraz nadawania i  reemitowania,  a

także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w

miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

• Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

18. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania imprezy bez podawania przyczyn.

19.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzania  zmian  w  regulaminie  w  trakcie  trwania

imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatora.

20.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  oraz  ostatecznej  interpretacji

regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja ULTRA PAZUR z siedzibą w Płocku  przy ul. 

Czwartaków 20/16, 09-410 Płock. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod 

adresem mailowym: ultrapazur.kontakt@gmail.com

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

1. świadczenia usług drogą elektroniczną:

o wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu.

2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:

o Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników,

wydanie nagród itp.)

o publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników

o dostarczania usług płatniczych

o przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o treningach organizowanych przez 

Organizatora .

o obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz

o kontaktu z Tobą

3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze :

o w celach podatkowych i rachunkowych

4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora :

o prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług

o obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz

o przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:

o przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS) 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.
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Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie udziału w biegu.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z 

przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i 

nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane 

także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom 

Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania 

danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą 

publikowane na Fanpage ULTRA PAZUR na Facebooku.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich 

usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich

przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo

do jej cofnięcia w dowolnym momencie.


