
Ostatnia aktualizacja: 22.12.16 

REGULAMIN TRIADY BIEGOWEJ 

DEM’a Promotion Polska w roku 2017 

Biegaj’MY z DEM’a 

 

I. ORGANIZATOR 

1. DEM’a Promotion Polska Sp. z o.o. Sp.k.; 

2. W przypadku III Biegu Konstancińskiego im. Piotra Nurowskiego współorganizatorem jest 

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”. 

II. BIEGI W TRIADZIE 

1. II Bieg Kazimierski im. Jana Pawła II (10 km, Kazimierz Dolny, 14.05.2017);  

2. III Bieg Konstanciński im. Piotra Nurowskiego (10 km, Konstancin-Jeziorna, 25.06.2017); 

3. II Bieg Skierniewicki im. Edmunda Jaworskiego (10 km, Skierniewice, 03.09.2017). 

III. LIMIT CZASU 

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny od strzału startera. Zawodnicy 

powyżej tego limitu nie będą klasyfikowani;            

2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy               

i zdjęcia numeru. Odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do 

przepisów Prawa o Ruchu Drogowym (p.o.r.d.) oraz kodeksu cywilnego ponosi zawodnik; 

3. Trasa będzie posiadać pionowe lub poziome oznaczenia dystansu co dwa kilometry począwszy od 

od startu. 

IV. UCZESTNICTWO 

1. Limit zawodników: 990; 

2. Zawodnicy mogą wybrać dowolną liczbę imprez, w których chcą wziąć udział. Premiowany jest 

start w dwóch i trzech imprezach (szczegóły poniżej);  

3. W biegach prawo startu mają osoby, które w dniu danego biegu ukończyły 16 lat (patrz punkt 

niżej); 

4. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18. roku życia, wymagane jest 

posiadanie zezwolenia podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów wyrażających 

zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorących za nią odpowiedzialność. Oświadczenie 

takie należy złożyć w Biurze Zawodów. Oświadczenie będzie do pobrania w profilu 

rejestracyjnym oraz na stronie WWW danego biegu; 

5. Wszyscy zawodnicy startujący w danym biegu muszą zostać zweryfikowani osobiście w Biurze 

Zawodów m.in. poprzez okazanie dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości; 

6. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie Organizatorowi 

Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej; 



7. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej odbywa się w formie 

elektronicznej za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora strony lub w Biurze Zawodów, o 

ile pula numerów startowych nie zostanie wcześniej wyczerpana; 

8. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, o której mowa w 

punkcie 6. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie 

prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że 

został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec 

którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu; 

9. Uczestnicy danego biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Wskazane jest 

ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

V. POMIAR CZASU 

1. Obsługę informatyczną biegu prowadzi firma Datasport. Pomiar odbędzie się za pomocą chipów 

bezzwrotnych przymocowanych do numeru startowego; 

2. Brak chipa uniemożliwi pomiar czasu; 

3. Podczas biegu zawodnicy muszą mieć przypięte numery startowe z przodu koszulki; 

4. Pierwszych 50 zawodników w klasyfikacji generalnej OPEN jest liczonych – bez podziału na płeć –

wg czasu brutto tj. np. 25 pierwszych kobiet i 25 pierwszych mężczyzn w głównej kategorii OPEN;  

5. Klasyfikacja zwycięskiego podium Triady Biegowej DEM’a PP 2017 w oddzielnych kategoriach K   

i M zostanie wyłoniona na podstawie zsumowanych czasów brutto zawodników;  

6. Wyniki z osiągniętym czasie zostaną rozesłane sms-em do zawodników, którzy podczas 

rejestracji podadzą numer telefonu. 

VI. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do biegów przyjmowane są online poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronie internetowej www.datasport.pl (odnośnik do danego formularza znajduje się na stronie 

www danego biegu: biegkazimierzdolny.pl, biegkonstancin.pl, biegskierniewice.pl); 

2. Czas na realizację płatności wynosi tydzień. Po tym czasie – jeśli na koncie Datasport nie zostanie 

zaksięgowana wpłata – zawodnik zostanie skreślony z listy uczestników; 

3. Kod rabatowy będzie przypisany tylko do jednej imprezy biegowej następującej w pierwszej 

kolejności po tej, na którą zapisał się zawodnik. Innymi słowy: w przypadku zapisu i opłaty 

startowej za II Bieg Kazimierski, zawodnik otrzymuje rabat wyłącznie na zakup pakietu 

startowego na III Bieg Konstanciński. W przypadku zapisu i opłaty startowej za III Bieg 

Konstanciński, zawodnik otrzymuje rabat wyłącznie na zakup pakietu startowego na II Bieg 

Skierniewicki;  

4. Kwota na którą opiewa kod rabatowy – 10 zł brutto – zostanie odliczona od aktualnej ceny 

pakietu startowego, który chcemy nabyć. Jeżeli zawodnik chce wykorzystać rabat w puli 

pierwszych 330 zawodników, to 10 zł brutto odejmowane jest od kwoty 50 zł brutto; jeżeli trafi 

na rejestrację w puli 331-660 zawodników, rabat odejmowany jest od kwoty 60 zł brutto; w 

przypadku ostatniej puli zawodników 661-990, rabat odejmowany jest od kwoty 70 zł brutto; 
5. Zniżka w wysokości 10 zł brutto na zakup kolejnego pakietu ma postać kodu rabatowego (ciąg 

cyfr i liter). Aby ją zrealizować należy podczas opłaty online wpisać podany przez Datasport kod 
promocyjny; 

6. Promocja w postaci kodów rabatowych obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Termin ważności kodu 

rabatowego przesyłanego przez Datasport wyznacza ostatni dzień zapisów online na bieg, 

którego dotyczy dany kod rabatowy. Wszystkie kody rabatowe są jednorazowego użytku i nie 

będą ponownie przesyłane; 

7. W przypadku zakupu pakietu startowego w Biurze Zawodów promocja nie obowiązuje. 



X. KLASYFIKACJE 

1. Klasyfikacja generalna OPEN K i M (osobna dla danej płci); nagradzane są pierwsze trzy miejsca w 

kategorii K i M (nagrody rzeczowe bądź finansowe). 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy zawodnik zapisujący się na wydarzenia biegowe w ramach Triady Biegowej ma obowiązek 

zapoznać się z Regulaminem Triady i jest zobowiązany do jego przestrzegania; 

2. Imprezy biegowe odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne; 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia 

się limitu zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale mają zawodnicy, którzy zostali zweryfikowani i 

opłacili opłatę startową w terminie podanym w regulaminie danego biegu; 

4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania 

Imprezy; 

5. Organizator – DEM’a Promotion Polska Sp. z o.o. Sp.k. – zastrzega sobie możliwość zmian w 

niniejszym regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w 

formie komunikatów publikowanych na oficjalnych witrynach biegów; 

6. Decyzje lekarza podczas wydarzenia dotyczące przystąpienia do biegu czy jego kontynuowania są 

ostateczne i nieodwołalne; 

7. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem wszelkie kwestie rozstrzyga Organizator. 


