
Regulamin!!! 

Narodowy Bieg Stulecia  

VII Górski Bieg Niepodległości Skawina – Mogilany 
 

VI Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego (ziemskiego) 
 

11 listopada 2020 
 

Patronat Honorowy 

Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka 
 

                                                                                                            

                                  

 
I. ORGANIZATOR 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Skawinie 

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY 

1. Gmina Skawina 

2. Gmina Mogilany 

3. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 

4. Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie 

5. Szkoła Podstawowa w Mogilanach 

III. CELE: 

1. Godne uczczenie 102 - rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 

2. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym   

    powietrzu.  

3. Promocja Gmin Skawina i Mogilany. 

  

IV. TERMIN, MIEJSCE, TRASA 

1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2020 r. start  godz. 12.00 - dystans 8 km  

2. Trasa biegu będzie przebiegać w sposób następujący: Start Skawina ul. Witosa 4 (obok SP  

    nr 6) – ul. Bukowska – ul. Batalionów Chłopskich – ul. Stanisława Wyspiańskiego –  

    Chorowice – Kulerzów - ul. Skawińska – ul. Parkowa – Meta Rynek w Mogilanach.  

3. Biuro zawodów na starcie znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 6 (dawne 

    Gimnazjum nr 1) w Skawinie przy ul. Witosa 4 .  

4. Biuro zawodów na mecie i zakończenie zawodów znajdować się będzie na terenie przy 

    Dworku - Park w Mogilanach. 



 
5. Trasa średnio-trudna, nawierzchnia asfaltowa  100% , różnica wzniesień ok.170 m. 

6. Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy DATASPORT z wykorzystaniem 

    chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. 

    Numer z  chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany  

    czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru  

    podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własności 

    uczestnika i nie podlega zwrotowi. Chipy będą wydawane w biurze zawodów przy 

    weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 11 listopada w  godz.  8.30 – 11.45. 

7. Uczestnik biegu  ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się   

    do  przepisów ruchu drogowego oraz wskazań osób kierujących. 

 

V.  PROGRAM IMPREZY  

      11 listopada (środa) 

            8.30 – 11.45  -  odbiór pakietów startowych i numerów startowych 

           12.00 – start do biegu 

           13.30 – zakończenie imprezy, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród  

           14.15 – przewóz uczestników biegu  autokarem  na trasie Mogilany Rynek - Skawina  



                        (parking przy Szkole Podstawowej nr 6 ul. Witosa 4), ilość osób w autokarze  

                        zgodnie z zaleceniami sanepidu 

        

VI. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania      

zawodów procedur związanych z reżimem sanitarnym dotyczącym epidemii SARS-

CoV-2.   

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do VII Górskiego Biegu Niepodległości Skawina – 

     Mogilany  będzie podpisanie  oświadczenia o braku przeciwwskazań  zdrowotnych oraz 

     oświadczenia w związku  ze stanem epidemii COVID-19 wraz z  dokonaniem opłaty   

     startowej.  

 2. W biegu  może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 16 (ur. 2004r.) 

 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego 

     opiekuna. 

 4. Limit uczestników biegu wynosi 300 osób, organizator zastrzega sobie prawo   

 wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń oraz   

 ograniczenie limitu uczestników w sytuacji zmiany przepisów sanitarno- 

 epidemiologicznych 

 5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC uczestnicy startują na własną 

     odpowiedzialność. 

 6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzyma  pakiet startowy, na który 

     złożą się: 

     - numer startowy  z chipem oraz czterema agrafkami 

     - koszulka z materiału oddychającego z krótkim rękawem w kolorze czerwonym 

     - medal na mecie (kontynuacja z lat poprzednich w ramach pakietu stulecia) 

     - dyplom za ukończenie biegu 

     - folia ochronna 

     - artykuły pozyskane od sponsorów 

     - worek na odzież (na życzenie uczestnika) 

     - woda na trasie, mecie zawodów 

     - materiały informacyjne i reklamowe 

 7. Organizator zapewnia przewóz uczestników biegu z Mogilan do Skawiny na miejsce 

     startu z zachowaniem obowiązujących standardów sanitarnych. 

 8. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, 

     przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub  

     w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. 

10. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.  

11. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 

      odurzających. 

12. Ze względu na panującą pandemię organizator nie zapewnia szatni  i depozytu na  

      starcie (w wyjątkowych sytuacjach będzie możliwość zapakowania odzieży do  

      worków i przewiezienie na metę w Mogilanach). 

 

VII. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA 

1. Zgłoszenia ON-LINE do VII Górskiego Biegu Niepodległości Skawina- Mogilany będą  

   przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach  internetowych:  



   mogilany.biegskawina.pl, maratonypolskie.pl,  online.datasport.pl/zapisy/portal, 

   do dnia 7 listopada. 

   Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesienie 

   opłaty startowej. Zawodnik wypełnia formularz zgłoszenia do zawodów i po jego 

   wypełnieniu  wybiera opcję: 

  płacę przelewem ON-LINE: 

     - kwota 50 zł do dnia 7 listopada 2019r 

           - kwota 10 zł – osoby niepełnoletnie (16-17 lat) do dnia 7 listopada 2019r 

           - kwota 60 zł w biurze zawodów w przypadku wolnego limitu zgłoszeń        

2. Zwolnione z opłaty startowej są osoby 70 - letnie i starsze. 

3. Lista startowa zawiera będzie wyłącznie uczestników z opłaconym startem. 

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesienie na inną osobę tylko  

    w uzasadnionych przypadkach nie później niż 10 dni przed datą zawodów, we wszelkich  

    sprawach płatności  elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: 

    platnosci@datasport.pl  

6. Przy odbiorze pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji  

   danych osobowych oraz wiek. 

 

VIII.  KLASYFIKACJE 

W VII Górskim Biegu Niepodległości Skawina - Mogilany będą prowadzone następujące 

klasyfikacje: 

1. Generalna mężczyzn i  kobiet  

2. Kategorie wiekowe :  

                     mężczyźni                                             kobiety             

               M - 16    16 – 19 lat                             K - 16      16 – 19 lat 

              M - 20    20 – 29 lat                             K - 20      20 – 29 lat 

              M - 30    30 – 39 lat                             K - 30      30 – 39 lat 

              M - 40    40 – 49 lat                             K - 40      40 – 49 lat 

              M - 50    50 – 59 lat                             K - 50      50 -  59 lat                          

              M - 60    60 – 69 lat                             K – 60     60 lat i więcej 

              M - 70    70 – 74 lata 

              M - 75    75lat i starsi 

 

3. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn w ramach V Mistrzostw Powiatu Krakowskiego  

    (ziemskiego - gminy Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne,  

    Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia,  

    Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś,  

    Zabierzów, Zielonki) w Biegu  Górskim   

         

4. Klasyfikacja mieszkańców Gminy Skawina i Gminy Mogilany  kobiet i mężczyzn    

                                                                                                  

IX. NAGRODY 

1.W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn zdobywcy miejsc I – III otrzymają nagrody; 

                   I miejsce – puchar + nagroda o wartości 500zł 

                     II miejsce – puchar + nagroda o wartości 400zł                     



                III miejsce – puchar + nagroda o wartości 300zł 

 

2. W klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn zdobywcy miejsc I – III otrzymają  puchary. 

    

3. W klasyfikacji VI Mistrzostw Powiatu Krakowskiego (ziemskiego - gminy Krzeszowice,  

    Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne,  Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, 

    Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice,  

    Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki) kobiet i mężczyzn zdobywcy 

    miejsc  I-III otrzymują puchary i nagrody rzeczowe. 

 

4. W klasyfikacji mieszkańców Gminy Skawina i Gminy Mogilany zdobywcy miejsc I-III  

    otrzymają puchary plus nagrody rzeczowe (kobiety, mężczyźni). 

 

5. Nagrody dla najstarszej uczestniczki i najstarszego uczestnika. 

6. Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie kumulują się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.                                            

                                                  
 

7. Od nagród, których wartość przekroczy 2000 zł brutto (kwota zwolniona od podatku    

    dochodowego zgodnie z art.21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób   

    fizycznych) zostanie pobrany podatek zgodnie z art.41 ust.4 tejże ustawy. 
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników Narodowego Biegu Stulecia -VII Górskiego Biegu  

     Niepodległości  Skawina -Mogilany  obowiązuje   niniejszy regulamin. 

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i 

    rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z  

    biegu. 

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie.  

4. Organizator zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających 

    zdolność do udziału w biegu długodystansowym. 

5. Bieg Niepodległości odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy. 

7. Parkingi dla samochodów znajdują się na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie ul. 

    Witosa 4 oraz na terenie os. Bukowska z wyłączeniem ul. Bukowska i Witosa. 

8. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.maratonypolskie.pl, 

    www.datasport.pl oraz mogilany.biegskawina.pl  

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien poinformować 

    przed rozpoczęciem imprezy. 

NAGRODA GŁÓWNA –  Telewizor LED 40 - 43”  
zostanie rozlosowany pośród  wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg zgodnie z regulaminem 

http://www.maratonypolskie.pl/
http://www.datasport.pl/


10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator. 

13. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji 100 złotych przyjmuje Biuro Zawodów do 30 min 

      po ukazaniu się nieoficjalnych wyników w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie 

     zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi. 

14. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w trakcie 

       trwania  zawodów procedur związanych z reżimem sanitarnym dotyczącym 

       epidemii SARS- CoV-2.   

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest organizator Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

32-050 Skawina ul. Witosa 4. Dane osobowe Uczestników imprezy pod nazwą VI Górski 

Bieg Niepodległości Skawina-Mogilany będą przetwarzane w celach:  organizacji i 

przeprowadzenia Imprezy, ogłoszenia wyników, administracyjno-statystycznych oraz 

promocyjno - reklamowych  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – dalej jako RODO. 

Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa z zachowaniem wszelkich gwarancji 

zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            

 

Dyrektor Biegu                                                                                                                                                                            

Adam Mrowiec 

                                                                                                                                                    


