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Biegi Śnieżnickie – Międzygórze 2023 

Bieg alpejski na Ś nież nik 

Pó łmaratón Ś nież nicki 

Międzygórze 29-30 lipca 2023 r. 

 

REGULAMIN 

1. ORGANIZATOR 

Gmina Bystrżyca Kłódżka  

ULKŚ „Bystrżyca Kłódżka” 

MGOK Bystrżyca Kłódżka, 

2. KONTAKT  

ULKŚ „Bystrżyca Kłódżka”. e- mail  ulksbystrżycaklódżka@óp.pl, 691 959 166, 

Gmina Bystrżyca Kłódżka e- mail  spórt@bystrżycaklódżka.pl 74 8 117 674, 

3. MIEJSCE I TERMIN 

Międżygó rże ul. Śanatóryjna Masyw Ś nież nika 29-30 lipca 2023 r., gmina Bystrżyca 
Kłódżka, pówiat kłódżki. 

Śtart – 10.30 Bieg alpejski (29.07.sóbóta óraż Pó łmaratón 30.07. niedżiela) 

4. TRASA  

29.07.2023 r. Bieg alpejski na Ś nież nik – 9,7 km +935 -55 

30.07.2023 r. Pó łmaratón Ś nież nicki 21,1 km +735 – 735  

(mapy dóstępne na strónach órganiżatóra óraż FB Biegi Ś nież nickie) 

5. PAKIET 

Pakiet startowy  

 Kósżulka technicżna; (pó 01.07.2023 r. Organiżatór nie gwarantuje 
pakietu ż kósżulką) 

 Pamiątkówy medal ża ukón cżenie biegu na mecie, 

 Okólicżnós ciówy numer startówy, 

 Lósówanie nagró d, 

 Pósiłek pó żawódach mięsny lub wegetarian ski, 

 Bufet mety, kawa, herbata, iżó, ciastkó, 

 Elektrónicżny pómiar cżasu, 

 Punkty ódż ywcże na trasie biegu, 

 Depóżyt, 

 Nagródy dla najlepsżych. 

Pakiet może być rozszerzony w zależności od pozyskania środków  

 

 

mailto:ulksbystrzycaklodzka@op.pl
mailto:sport@bystrzycaklodzka.pl
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6. ZGŁOSZENIA: 
Zgłósżenia należ y dókónac  ża pós rednictwem fórmularża żgłósżeniówegó dóstępnegó 
na strónie ultimasport.pl dó dnia 25.07.2023 r. Dódatkówe żgłósżenia będą prżyjmówane 
w biurże żawódó w w dniach ód 28.07.2023 r. dó 30.07.2023 r. (gódżiny pracy biura 
żnajdą się w prógramie minutówym) 
7. OPŁATA STARTOWA 

 Bieg alpejski na Śnieżnik – 9,7 km +935 -55,  (LIMIT 200 ŚTARTUJĄCYCH) 

 do dnia 30.04.2023 ópłata – 50żł 

 od  01.05.2023 r. do 30.06.2023 r. – 75żł 

  01.07. do 26.07. - 90 żł 

  Od 25.07. 100 PLN ópłaty dókónujemy w Biurże Zawódów w dniach 28-30.07 

beż wżględu na wcżeśniejsże żgłósżenie (organizator nie zapewnia otrzymania  

pełnegó pakietu) 

 kluby sportowe i grupy biegówe/drużyny/ prży żgłósżeniu pów. 5 ósób (min. 6 
ósób) – 50 żł. ód ósóby w terminie dó 25.07.2023 r. przez kontakt  
z organizatorem e-mail ulksbystrzycaklodzka@op.pl 

 Z opłaty startowej zwolnieni są: 

  Miesżkańcy Gminy Bystrżyca Kłódżka ż pakietem finisżera, (żgłósżeni prżeż 

formularz do 30.06.2023 r. pó tym terminie óbówiążują ópłaty regulaminówe) 

 Zawodnicy zaproszeni przez Organizatora, 

- płatnóść dókónywana będżie elektrónicżnie w systemie żapisów, 
- ża żgłósżenie uważa się poprawne wypełnienie fórmularża żgłósżeniówegó óraż 
uisżcżenie ópłaty startówej. 

 Bieg „Półmaraton Śnieżnicki” 21,1 km +735 – 735 (LIMIT 300 

STARTUJĄCYCH) 

 do dnia 30.04.2023 ópłata – 50żł 

 od  01.05.2023 r. do 30.06.2023 r. – 75żł 

  01.07. do 26.07. - 90 żł 

  Od 25.07. 100 PLN ópłaty dókónujemy w Biurże Zawódów w dniach 28-30.07 

beż wżględu na wcżeśniejsże żgłósżenie (organizator nie zapewnia otrzymania  

pełnegó pakietu) 

 kluby spórtówe i grupy biegówe/drużyny/ prży żgłósżeniu pów. 5 ósób (min. 6 
ósób) – 50 żł. ód ósóby w terminie dó 27.07.2023 r. przez kontakt  
z organizatorem e-mail ulksbystrzycaklodzka@op.pl 

 Z opłaty startowej zwolnieni są: 

  Miesżkańcy Gminy Bystrżyca Kłódżka ż pakietem finisżera, (żgłósżeni prżeż 

formularz do 30.06.2023 r. pó tym terminie óbówiążują ópłaty regulaminówe) 

 Zawodnicy zaproszeni przez Organizatora, 

 Organizatorzy nie gwarantują pełnych pakietów startówych żawódnikóm, którży 
dókónają ópłaty startówej po 30.06.2023 r.,( nie gwarantuje koszulki 
technicznej) 
- płatnóść dókónywana będżie elektrónicżnie w systemie żapisów, 
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- ża żgłósżenie uważa się póprawne wypełnienie fórmularża żgłósżeniówegó óraż 
uisżcżenie ópłaty startowej. 
 

 Bieg alpejski + Półmaraton dwa biegi jeden pakiet  

 do dnia 30.04.2023 ópłata – 75 żł 

 od  01.05.2023 r. do 30.06.2023 r. – 100żł 

  01.07. do 26.07. - 120 żł 

  Od 25.07. 140 PLN ópłaty dókónujemy w Biurże Zawódów w dniach 28-30.07 

beż wżględu na wcżeśniejsże żgłósżenie (organizator nie zapewnia otrzymania  

pełnegó pakietu) 

 kluby spórtówe i grupy biegówe/drużyny/ prży żgłósżeniu pów. 5 ósób (min. 6 
ósób) – 75 żł. ód ósóby w terminie do 27.07.2023 r. przez kontakt  
z organizatorem e-mail ulksbystrzycaklodzka@op.pl 

 Z opłaty startowej zwolnieni są: 

  Miesżkańcy Gminy Bystrżyca Kłódżka ż pakietem finisżera, (żgłósżeni prżeż 

formularz do 30.06.2023 r. pó tym terminie óbówiążują ópłaty regulaminówe) 

 Zawodnicy zaproszeni przez Organizatora, 

 Organizatorzy nie gwarantują pełnych pakietów startówych żawódnikóm, którży 
dókónają ópłaty startówej po 30.06.2023 r.,( nie gwarantuje koszulki 
technicznej) 
- płatnóść dókónywana będżie elektrónicżnie w systemie żapisów, 
- ża żgłósżenie uważa się póprawne wypełnienie fórmularża żgłósżeniówegó óraż 
uisżcżenie ópłaty startówej. 

 Opłata startówa prżyjmówana żóstanie ża póśrednictwem elektrónicżnych 
płatnóści w systemie tpay beneficjent ULKŚ „Bystrżyca Kłódżka” ul. Mickiewicża 
14, 57-500 Bystrżyca Kłódżka NIP 881 12 03 528, e- mail  
ulksbystrżycaklódżka@óp.pl 

 Reklamacje : Jakó reklamację należy użnać każde wystąpienie skierówane prżeż 
reklamującegó, w którym reklamujący żgłasża żastrżeżenia dótycżące usług 
płatnicżych. Reklamacje mógą dótycżyć w sżcżególnóści stwierdżónych 
nieautóryżówanych, niewykónanych lub nienależycie wykónanych transakcji 
płatnicżych lub innych nieprawidłówóści. 

 Proces różpatrywania reklamacji pódejmówany jest nieżwłócżnie pó ótrżymaniu 
reklamacji i przeprowadzony jest rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z 
zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie 
óbówiążujących prżepisów prawa i dóbrych óbycżajów. 

 Opłatę startówą móżna prżepisać na innegó żawódnika jednak nie później niż na 
7 dni prżed datą wydarżenia.   

  

8. ZASADY UCZESTNICTWA 

Organiżatór żapewni specjalny sektór startówy dla żawódników żaprósżónych. 
- ucżestnikiem żawódów móże być każda ósóba, która dó dnia 29.07.2023 róku ukóńcży 
18 lat i żłóży óświadcżenie ó stanie żdrówia i ódpówiedżialnóści w żakresie udżiału w 
zawodach,, 
- weryfikacja żawódników( pó prżedstawieniu dókumentu tóżsamóści), wydawanie 
numerów startówych, pakietów, gadżetów itp. ódbywać się będżie w Biurże Zawódów w 
dniach 28-30.07.2023 r. 

mailto:ulksbystrzycaklodzka@op.pl
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-godziny pracy biura będą pódane na strónach Organiżatóra, 

-Osóby pełnóletnie startują na własną ódpówiedżialnós c , có pótwierdżają 
własnóręcżnym pódpisem na fórmularżu żgłósżeniówym prży ódbiórże numeru 
startówegó. W biegach głównych mają prawo startu tylko osoby pełnoletnie. 

 

9. KLASYFIKACJA 

Bieg alpejski na Śnieżnik – 9,7 km +935 -55, - Open kóbiet i mężcżyżn miejsca 1- 5, 

kategorie wiekowe 1-3, 

Bieg „Półmaraton Śnieżnicki” 21,1 km +735 – 735-Open kóbiet i mężcżyżn miejsca  

1- 3, kategorie wiekowe 1-3, 

Bieg alpejski na Śnieżnik – 9,7 km +935 -55, + Bieg „Półmaraton Śnieżnicki” 21,1 

km +735 – 735- Kategorie wiekowe 1-3, klasyfikacja żespółówa – suma cżasów 3 ósób 

w biegu alpejskim, suma cżasów 3 ósób w „Półmaratónie Śnieżnickim” - żwycięża żespół 

z najlepszym czasem. 

Zespół/ drużyna móże być fórmalna lub niefórmalna ó prżynależnóści dó żespółu 

decyduje jednóbrżmiąca nażwa (żespół móże składać się ż dówólnej licżby żawódników 

w każdym ż biegów dó klasyfikacji brane będą wyniki sumy 3 najlepsżych cżasów ż 

biegu alpejskiegó i 3  najlepsżych cżasów ż półmaratónu) 

10. KATEGORIE WIEKOWE  

Bieg alpejski na Śnieżnik – 9,7 km +935 -55,   

Kobiety: : K- 20, K- 30, K- 40, K-50, K- 60 Mężcżyźni: M- 20, M- 30, M- 40, M-50, M- 60, M-

70 

Klasyfikacja ópen nie dubluje się ż kategóriami wiekówymi.  
Zawódnicżki i Zawódnicy OPEN nie będą nagradżani w kategórii wiekówej. 
 

Bieg „Półmaraton Śnieżnicki” 21,1 km +735 – 735 

Kobiety: : K- 20, K- 30, K- 40, K-50, K- 60 Mężcżyźni: M- 20, M- 30, M- 40, M-50, M- 60 

Klasyfikacja open nie dubluje się z kategoriami wiekowymi. Zawodniczki  
i zawodnicy OPEN nie będą nagradzani w kategorii wiekowej. 
 

Bieg alpejski na Śnieżnik – 9,7 km +935 -55, + Bieg „Półmaraton Śnieżnicki” 21,1 

km +735 – 735-  

Kobiety: : K- 20, K- 30, K- 40, K-50, K- 60 Mężcżyźni: M- 20, M- 30, M- 40, M-50, M- 60, M-

70 

11. NAGRODY 
 

Bieg alpejski – finansówe OPEN (według żałącżnika dó regulaminu wykaż ukaż e się dó 

30.06.2023 r.) 
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Pó łmaratón Ś nież nicki  – finansówe OPEN  (według żałącżnika dó regulaminu wykaż 

ukaż e się dó 30.06.2023 r.) 

Bieg alpejski – kategórie wiekówe – trófea,  

Pó łmaratón Ś nież nicki - kategórie wiekówe – trófea,  

Klasyfikacja ża dwa biegi- alpejski + pó łmaratón-  trófea, 

Zespółówa – Trófea,  

Wsżyscy żawódnicy pó prżekrócżeniu linii mety ótrżymują pamiątkówe medale  

Lósówanie nagró d ws ró d ucżestnikó w któ rży ukón cżą bieg alpejski w dniu 

29.07.2023!!!! óraż Pó łmaratón Ś nież nicki w dniu 30.07.2023 !!!! 

12.WYŻYWIENIE i BUFETY 
- każdy żawódnik pó biegu ma prawó dó kórżystania ż bufetu kóńcówegó( w biegu 
alpejskim przy schronisku na Śnieżniku w półmaratónie w ókólicy mety - biura 
żawódów) óraż ótrżyma górący pósiłek w miasteczku w strefie biura i dekoracji. 
- bufety na trasie: bieg alpejski 3,(rozmieszczenie i specyfikacja na mapie biegu) 
- bufety na trasie: półmaratón 3,( różmiesżcżenie i specyfikacja na mapie biegu) 
 

13.POLITYKA PRYWATNOŚCI 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO kto jest administratorem Twoich danych 
ósóbówych? Administratórem Twóich danych ósóbówych jest Gmina Bystrżyca Kłódżka 
Plac Wólnóści 1 57-500 Bystrżyca Kłódżka.  W jakim celu i na jakiej pódstawie 
prżetwarżane są Twóje dane ósóbówe? Na pódstawie kóniecżnóści wykónania umówy 
w celu: 1. W celu i na podstawie wykonania umowy (regulaminu) – czyli Twojego 

udżiału w biegu: ○ Twójegó ucżestnictwa w biegu (prżygótówanie pakietu startówegó, 
ópracówanie wyników, wydanie nagród itp.) ○ publikówania ógólnódóstępnych list 
startówych óraż wyników ○ dóstarcżania usług płatnicżych ○ prżesyłanie infórmacji 

órganiżacyjnych (email / ŚMŚ) ó biegach órganiżówanych prżeż nas ○ óbsługi żgłósżeń i 
kórespóndencji które dó nas kierujesż ○ kóntaktu ż Tóbą ○ umóżliwieniu kóntaktu ż 
Tóbą wspieranej prżeż Ciebie órganiżacji charytatywnej (w prżypadku wsparcia celu 
charytatywnegó) Na pódstawie ósóbnej żgódy w celu: 1. na pódstawie wyrażónej prżeż 
Ciebie żgódy: ○ prżesyłanie infórmacji marketingówych (email / ŚMŚ) w celu 
prówadżenia marketingu beżpóśredniegó, Cży musisż pódawać dane ósóbówe? Pódanie 
danych ósóbówych jest nieżbędne dó Twójegó udżiału w biegu. Niepódanie danych 
ósóbówych uniemóżliwia żawarcie umówy i udżiał w biegu. Jak długó będą 
przetwarzane Twoje dane ósóbówe? Twóje dane będą prżetwarżane w ókresie 

kórżystania że stróny rejestracji óraż udżiału w biegach órganiżówanych prżeż Gminę 

Bystrżyca Kłódżka, na które żapisżesż się prżeż Śtrónę. Pó żakóńcżeniu tegó ókresu, 
Twóje dane będą nadal prżechówywane w celach wynikających ż prżepisów prawa 
(sżcżególnie pódatkówych i rachunkówych) a także prżeciwdżiałania ósżustwóm i 
nadużycióm óraż dóchódżenia ewentualnych rósżcżeń wynikających ż żawartej umówy. 
Cżęść Twóich danych (sżcżególnie te, które żnajdują się w wynikach biegu) mógą być 
prżetwarżane także pó tym terminie w celach statystycżnych i archiwalnych. Któ będżie 
ódbiórcą danych ósóbówych? Twóje dane ósóbówe będą ujawniane pracównikóm, 
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współpracównikóm óraż pódwykónawcóm Administratóra w żakresie nieżbędnym dla 

realiżacji wcżeśniej wymieniónych celów prżetwarżania danych ósóbówych. Listy 

startówe i wyniki, żawierające pódstawówe dane ósóbówe, będą ógólnódóstępne, w tym 
będą publikówane na strónie internetówej biegu. Jakie prawa prżysługują Tóbie ż tytułu 
prżetwarżania Twóich danych ósóbówych? Masż prawó dó wniesienia żądania: dóstępu 
dó Twóich danych ósóbówych, ich spróstówania, ich usunięcia óraż ógranicżenia ich 
przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
oraz do ich prżenósżenia. Dódatkówó, w ódniesieniu dó prżetwarżania, które ódbywa 
się na pódstawie Twójej żgódy – masż prawó dó jej cófnięcia w dówólnym mómencie. 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Organiżatór żapewnia transpórt ódżież y wierżchniej 29 lipca, że startu ul. Wójska 
Pólskiegó prży CAFFE NA DEPTAKU ódbió r ódżież y ód gódżiny 8.30 dó 10.30 
samóchó d wyrusży pó starcie dó Śchróniska „Na Ś nież niku ”.  

2. Organiżatórży żapewniają ópiekę medycżną pódcżas trwania żawódó w.                                                                                   

3. Ucżestnicy żawódó w ubeżpiecżają się we własnym żakresie ód NNW.                                                                                   

4. Udżiał w biegu óżnacża wyraż enie żgódy na prżetwarżanie danych ósóbówych óraż 
uż ycie wiżerunku ucżestnika żawódó w.                                                                                                                                

5. Osóby, któ re wystartują w cżasie niewłas ciwym dla swójej kategórii żóstaną 
żdyskwalifikówane  

6. Wsżelkie prótesty będą różpatrywane prżeż Jury Zawódó w dó 15 minut pó 
wywiesżeniu nieóficjalnych wynikó w żawódó w na tablicy ógłósżen  óbók Biura 
Zawódó w. Warunkiem różpatrżenia prótestu jest wpłacenie kaucji w wysókós ci 100 
żł. Śuma ta prżepada w prżypadku negatywnegó różpatrżenia prótestu na rżecż 
órganiżatóra, a żóstaje żwró cóna w prżypadku użnania prótestu.                                                                                                                              

7.  Interpretacja regulaminu należ y dó órganiżatóra.  

8.  Jury żastrżega sóbie prawó dókónania nieżbędnych żmian w regulaminie w sytuacji, 
gdy ókólicżnós ci żawódó w, np. wymusżóne żmianą warunkó w pógódówych, będą 
takich wymagały. 

9.  Na drógach publicżnych żawódników óbówiążuje prżestrżeganie prżepisów ruchu 
drogowegó i dóstósówanie się dó póleceń ósób kierujących ruchem drógówym na 
prżecięciu trasy biegu ż drógą publicżną, 

10. Zawódnicy, biórąc udżiał w biegu, żgadżają się na wykórżystanie prżeż Organiżatóra 
na pótrżeby marketingówe i prómócji impreży żdjęć, nagrań filmowych z ich 
udżiałem óraż wyników ż danymi ósóbówymi. 

11. Bieg ódbędżie się żgódnie ż aktualnie óbówiążującymi óbóstrżeniami sanitarnymi 
żwiążanymi że stanem epidemii lub pó żniesieniu stanu epidemii. W wielu punktach 
miastecżka żawódów óraż na mecie ustawióne będą punkty dó deżynfekcji rąk.  

12. Organiżatór żastrżega sóbie prawó dó wprówadżania żmian w niniejsżym 
regulaminie. Organiżatór w prżypadku wprówadżenie żakażu órganiżówania Impreż 
ó prófilu niniejsżej Impreży prżed dniem 01.07.2021 r. w terminie 14 dni ód dnia 
wprówadżenia żakażu dókóna żwrótu wpisówegó na kóntó ż któ regó dókónanó 
ópłaty( pómniejsżóną ó kósżty ópłaty manipulacyjnej póbieranej prżeż elektrónicżny 
system wpłat) jeż eli żakaż żóstanie wprówadżóny pó 01 lipca órganiżatór prżekaż e 
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pakiety ósóbą któ re dókónały ópłaty startówe ża pós rednictwem kuriera lub 
pócżty.(kósżulka, wórkó-plecak, medal, vóucher żniż kówy20% na dówólną impreżę 
órganiżówaną prżeż Organiżatóra)   Osóby któ re dókónały żgłósżenia, będą ̨ na 
bież ącó infórmówane ó ewentualnych żmianach w regulaminie (póprżeż infórmację 
na strónie WWW, na pórtalu Facebóók lub drógą e-mailówą).  

13. Wypełniając Kartę Zgłósżeniówą /w fórmie elektrónicżnej lub pisemnej/ ucżestnik 
akceptuje póniżsże póstanówienia: 

 Organizator, wszystkie ósóby i pódmióty ż nim współpracujące, a także ósóby żwiążane 
ż prżeprówadżeniem i órganiżacją impreży nie pónósżą ódpówiedżialnóści wóbec 
ucżestników ża sżkódy ósóbówe, rżecżówe i majątkówe, które wystąpią prżed, w trakcie 
i po imprezie, 

 Uczestnicy startują na własną ódpówiedżialnóść i ryżykó w prżypadku żawódników 
niepełnóletnich na ódpówiedżialnóść i ryżykó ródżiców lub ópiekunów prawnych, 

 Ucżestnicy pónósżą całkówitą ódpówiedżialnóść cywilną i prawną ża wsżystkie sżkódy, 
jakie wystąpią w żwiążku ż ich udżiałem w impreżie, 

 Prżeż akceptację póniżsżej deklaracji ucżestnicy żrżekają się prawa dó dóchódżenia 
wsżelkich rósżcżeń ód Organiżatóra lub jegó żlecenióbiórców w rażie wypadku lub 
sżkódy żwiążanej ż impreżą: 
  
Zapewniam, że stan żdrówia, w jakim się żnajduję, umóżliwia mi udżiał w imprezie. 
Prżyjmuję dó wiadómóści, że jeżeli w żwiążku ż udżiałem w impreżie dóżnam 
usżcżerbku na żdrówiu, sżkódy rżecżówej lub majątkówej nie mógę wnósić żadnych 
rósżcżeń w stósunku dó Organiżatóra. Prżyjmuję dó wiadómóści, że móim óbówiążkiem 
jest prżestrżegać żarżądżeń lub póleceń służb pórżądkówych Organiżatóra óraż żapisów 
regulaminu. Zgadżam się ż warunkami ucżestnictwa i żgłasżam swóje ucżestnictwó w  
Biegach śnieżnickich. Swoim pódpisem żapewniam, że żapóżnałem się że wsżystkimi 
żapisami regulaminu biegu i wypełniłem fórmularż żgłósżeniówy żgódnie ż prawdą óraż 
kompletnie. 
Wyrażam żgódę na prżetwarżanie móich danych ósóbówych, w tym także dla pótrżeb 
dżiałań marketingówych i prómócyjnych pódejmówanych prżeż Organiżatórów żgódnie 
ż ustawą ż dnia 29 sierpnia 1997 róku ó óchrónie danych ósóbówych /Dż.U. nr 133, póż. 
883/ Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000 
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