
 

 
 

 

 

 

 

REGULAMIN BIEGU SGGW 2018 

1. Organizatorzy 

Organizatorami BIEGU SGGW 2018 są:  

1. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego, 

2. Rada Uczelniana Samorządu Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

3. Fundacja Action-Life 

Kontakt dla uczestników: e-mail: kontakt@fundacjaactionlife.pl lub sggw.warszawa@azs.pl 

korespondencyjnie: Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 

2. Termin i miejsce 

a. BIEG SGGW odbędzie się 12 maja 2018r. na terenie starej części Kampusu SGGW  

przy ul. Nowoursynowskiej 166.  

b. Harmonogram:  

12.15 – Start biegu dla dzieci wiek 0-6 dystans ok. 200m  

12.30 – Start biegu dla dzieci wiek 7-11 dystans ok. 400m  

12.45 – Start biegu dla dzieci wiek 12-15 dystans ok. 1km    

13.00 – Start biegu na dystansie 5 km 

14.00 – Start marszu Nordic Walking dystans 5 km  

15.15 – Dekoracja zwycięzców   

mailto:kontakt@fundacjaactionlife.pl
mailto:sggw.warszawa@azs.pl


  
 

 

 

3. Limit czasu 

a. Uczestników biegu na dystansie 5km obowiązuje limit czasu wynoszący 45 minut, liczony 

od strzału startera.  

b. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do 

przerwania biegu i zejścia z trasy. 

c. Uczestników marszu Nordic Walking obowiązuje limit czasu wynoszący 1h 15 minut, 

liczony od strzału startera.  

4. Uczestnictwo 

a. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  

b. Prawo startu w biegu na dystansie 5km i marszu Nordic Walking mają wyłącznie osoby, 

które najpóźniej do 12 maja 2018r. ukończą 12 lat. 

c. Wszyscy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

d. Każdy uczestnik zaświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Biegu. 

e. Każdy uczestnik biegnie na własną odpowiedzialność.  

f. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu po dostarczeniu pisemnej zgody 

rodzica/opiekuna (załącznik nr 1). Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną 

weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu. 

5. Zgłoszenia 

a. Zgłoszenie do udziału w Biegu jest możliwe poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.projektigrzyska.pl  

b. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 10.05.2018r. Zapisanie się do biegu będzie 

możliwe również osobiście w Biurze Zawodów, pod warunkiem dostępności numerów 

startowych. 

c. Limit uczestników:  

- Bieg na 5km – 500 osób  

- Marsz Nordic Walking – 200 osób  

- Biegi dla dzieci – 100 osób  

d. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku 

wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie 5c 

 

6. Depozyty  

a. Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym 

miejscu. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku 
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zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony  

z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę.  

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz 

dokumentów.  

b. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni  

w namiotach na terenie wydarzenia. 

7. Klasyfikacje i wyniki 

a. W biegu na dystansie 5km obowiązywać będą klasyfikacje:  

• Generalna (kobiet/mężczyzn) 

• SGGW- studenci oraz pracownicy (kobiet/mężczyzn) 

b. W marszu Nordic Walking obowiązywać będą klasyfikacje:  

• Generalna (kobiet/mężczyzn)  

c. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. 

d. Nieoficjalne wyniki Biegu zostaną zamieszczone na stronie www.projektigrzyska.pl  

e. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 13 maja 2018r. do godz. 

20.00 na adres mailowy sggw.warszawa@azs.pl Protesty będą rozpatrywane w ciągu 

48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu  

16 maja 2018r. 

f. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

8. Nagrody 

a. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg SGGW 2018 otrzymają na mecie pamiątkowe 

medale.  

b. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, miejsc I – III  

w klasyfikacji SGGW kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki. 

c. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych 

przez siebie kategoriach i klasyfikacjach. 

9. Puchar Króla i Grand Prix Warszawy w Nordic Walking  

a. Osiągnięte rezultaty zostaną uwzględnione w klasyfikacji generalnej prowadzonej w 

ramach Pucharu Króla i Grand Prix Warszawy w Nordic Walking  

b. Puchar Króla i Grand Prix Warszawy w Nordic Walking obejmują 3 start: 

 - Bieg SGGW- Prolog XII Biegu Ursynowa– 12.05.2018 

 - Bieg Husarii – 26.08.2018  

 - Bieg Wdzięczności – 28.10.2018  

c. Aby zostać sklasyfikowanym w cały cyklu należy wziąć udział we wszystkich 3 

wydarzeniach.  
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d. Rywalizację i klasyfikację w ramach Pucharu Króla oraz Grand Prix Warszawy w 

Nordic Walking obejmuje oddzielny regulamin.  

10. Ochrona danych osobowych 

a. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji 

imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania  

i wydania nagród. 

b. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.  

z 2016r. poz. 922).  

c. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, 

roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. 

d. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 

lecz niezbędne do udział w biegu. 

11. Postanowienia końcowe 

a. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża 

zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub 

zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na nieograniczone 

terytorialnie wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania  

i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, 

wykorzystania do promocji i organizacji imprez, udostępniania sponsorom oraz partnerom 

Biegu SGGW 2018 w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania  

i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie,  

na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.  

b. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania 

powodów. 

c. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, 

bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla 

oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek 

nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji 

biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.  

d. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmującymi 

rywalizację podczas biegów ulicznych i przełajowych, jak również zawodów nordic 

walking.  

e. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli 



  
 

 

którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane  

za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia  

(w całości bądź częściowo) zachowują ważność. 


