
 

 

 

 

REGULAMIN 2. Słupski Półmaraton „Biegiem do Jantara” 

 

I. CEL 

• Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.  

• Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu. 

 

II. ORGANIZATOR I SPONSOR GŁÓWNY 

• Organizatorem 2. Słupskiego Półmaratonu „Biegiem do Jantara” są DOMTEL-SPORT z siedzibą 

przy ul. Aluchny-Emelianow 23 w Słupsku, Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku przy 

ul. Szczecińskiej 99 oraz Centrum Handlowe Jantar w Słupsku jako sponsor główny.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE  

• Impreza odbędzie się w dniu 30 września 2018 roku w Słupsku, a sam start biegu nastąpi o 

godz. 11.00.  

• Trasa 2. Słupskiego Półmaratonu „Biegiem do Jantara” będzie przebiegać ulicami Słupska i 

zostanie ogłoszona w najbliższym czasie na Facebook-u. Organizatorowi przysługuje prawo 

do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników zamieszczając nową trasę na Facebook-u. 

Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań. 

• Start i meta biegu usytuowane będą na terenie parkingu CH Jantar, od strony ulicy 

Kołobrzeskiej. 

• Długość trasy: dystans 21 km i 97,5 metra – trasa posiada atest PZLA.  

• Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów bezzwrotnych znajdujących się w numerach 

startowych (elektroniczny pomiar czasu). 



IV. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA, KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU  

• Punkty odżywiania będą znajdowały się na 10 i 15 km. 

• Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu na 5 i 15 km. 

• Ominięcie punktu kontrolnego (mata pomiarowa), czy wyjście poza obręb wyznaczonej trasy, 

w tym wbieganie na chodnik, trawnik czy jakąkolwiek część drogi niebędącą trasą biegu, 

skutkuje dyskwalifikacją.  

• Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny liczony od strzału startera.  

• Trasa 2. Słupskiego Półmaratonu „Biegiem do Jantara” zostanie zamknięta dla ruchu 

kołowego w czasie trwania zawodów.  

• Uczestnicy, którzy nie ukończą 2. Słupskiego Półmaratonu „Biegiem do Jantara” do godziny 

14.00, zobowiązani są do przerwania biegu, niezwłocznego opuszczenia trasy biegu. 

• Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność 

i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

V. UCZESTNICTWO  

• W 2. Słupskim Półmaratonie „Biegiem do Jantara”  prawo startu mają wyłącznie osoby, które 

najpóźniej do dnia 30 września 2018 roku ukończą 18 lat.  

• Wszyscy Uczestnicy startujący w 2. Słupskim Półmaratonie „Biegiem do Jantara” muszą 

zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniach 29-30 września 2018 roku na podstawie 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem.  

• Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie 

podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz 

dostępny w Biurze Zawodów) lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 

uczestnictwa w biegu - dostarczonego przez Uczestnika.  

• Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, 

osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem 

drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę 

biegu.  

• Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwości kontynuacji biegu są ostateczne i 

niepodważalne.  

• Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne na trasie 2. Słupskiego Półmaratonu 

„Biegiem do Jantara” nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające 

niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby. 



• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów 

mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników, uczestnictwa w biegu w stroju 

zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację Uczestnika, startu ze zwierzętami. 

• Organizatorzy zwracają się z prośbą do zawodników o wzięcie udziału w biegu w koszulce 

organizatora. 

 

VI. KLASYFIKACJE I WYNIKI  

• W II Słupskim Półmaratonie „Biegiem do Jantara”  będą prowadzone następujące 

klasyfikacje:  

a) Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn,  

b) Klasyfikacje Wiekowe - kobiet i mężczyzn:  

 K 20, M 20 - rocznik 1999 – 1988,  

 K 30, M 30 - rocznik 1987 – 1978,  

 K 40, M 40 - rocznik 1977 – 1968,  

 K 50, M 50 - rocznik 1967 – 1958,  

 K 60, M 60 - rocznik 1957 i starsi.  

c) Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka miasta Słupsk 

 

• Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą 

maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się Uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu 

pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację Uczestnika.  

• Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów brutto – od strzału startera.  

• W wynikach końcowych biegu każdy Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym czasie, 

dodatkowo wyniki zostaną przesłane do każdego Uczestnika w formie SMS na numer 

telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym oraz podane do wiadomości mediów.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii. 

 



VII. ZGŁOSZENIA i OPŁATY  

• Zgłoszenia do 2. Słupskiego Półmaratonu „Biegiem do Jantara”  przyjmowane są za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej 

http://zapisy.domtel-sport.pl/domtel-sport-op5.pl.html w nieprzekraczalnym terminie do 26 

września 2018 r.  

• Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w 2. Słupskim Półmaratonie „Biegiem do Jantara”  

wynosi 500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu. 

• Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez 

Uczestnika formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w 

określonej niniejszym Regulaminem wysokości.  

• Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w 2. 

Słupskim Półmaratonie „Biegiem do Jantara” które wynoszą odpowiednio: 

• 60 złotych do dnia 30 czerwca 2018 roku 

• 80 złotych do dnia 26 września 2018 roku 

• 100 złotych w biurze zawodów w dniach 29-30 września 2018 roku  

• Wniesienia opłaty startowej można dokonać jedynie on-line (bezpośrednio po wypełnieniu 

formularza rejestracyjnego lub w terminie późniejszym po zalogowaniu się do zgłoszenia). 

• W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie, nieukończenia przez niego 

biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata 

startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku 

następnym. Przeniesienie numeru startowego przez Uczestnika na innego Uczestnika, który 

nie posiada jeszcze numeru startowego, odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego 

Uczestnika kierować należy na adres mailowy: iza@domtel-sport.pl (informacja taka powinna 

zostać wysłana przez osobę odstępującą Pakiet Startowy i musi zawierać pełne dane 

rejestracyjne osoby przejmującej pakiet). 

• Każdy Uczestnik, który przekaże numer startowy innej osobie niezgodnie z punktem 6. tego 

paragrafu, może zostać zdyskwalifikowany. 

 



• Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze 

Zawodów zlokalizowanym w CH Jantar Słupsk w dniach: 

• 29 września 2018 r.:  11.00- 19.00 

• 30 września 2018 r.:   8.00- 10.30 

• W przypadku odbioru Pakietu Startowego przez inną upoważnioną przez Uczestnika osobę 

następuje to na podstawie własnoręcznie podpisanych przez Uczestnika UPOWAŻNIENIA DO 

ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO i Oświadczenia oraz kserokopii/skanu dokumentu 

tożsamości Uczestnika (do wglądu). 

• W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy otrzyma:  

• numer startowy (imienny numer startowy zostanie nadany Uczestnikom, którzy 

zarejestrują się i opłacą start do dn. 31 sierpnia 2018 r.) z chipem i czterema agrafkami,  

• pamiątkową koszulkę Imprezy (techniczną),  

• worek depozytowy (na odzież),  

• gratisowe upominki od sponsorów i partnerów Imprezy,  

• możliwość pokonania trasy 2. Słupskiego Półmaratonu „Biegiem do Jantara” 

wyłączonej z ruchu kołowego,  

• banany oraz napoje (woda, napój izotoniczny) na trasie biegu, 

• pamiątkowy medal na mecie,  

• posiłek regeneracyjny,  

• pomiar czasu, w tym możliwość uzyskania wyniku w formie SMS,  

• możliwość skorzystania z szatni, depozytu. 

 

VIII. NAGRODY  

• Każdy Uczestnik, który ukończy 2. Słupski Półmaraton „Biegiem do Jantara”, otrzyma na 

mecie pamiątkowy medal.  

• Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu. 

• Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – 

III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych 

przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.  



• Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w 

kategorii wiekowej, tym samym nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z 

klasyfikacją generalną. 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

• Dane osobowe Uczestników 2. Słupskiego Półmaratonu „Biegiem do Jantara” będą 

przetwarzane w celach przeprowadzenia i promocji 2. Słupskiego Półmaratonu „Biegiem do 

Jantara”, wyłonienia zwycięzców biegu i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród i 

nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

• Dane osobowe Uczestników 2. Słupskiego Półmaratonu „Biegiem do Jantara’’ będą 

przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych 

osobowych jest DOMTEL-SPORT ul. Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk 

• Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z 

udziałem w 2. Słupskim Półmaratonie „Biegiem do Jantara’’, obejmuje także publikację 

imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, roku 

urodzenia, nazwą klubu - w każdy sposób, o którym mowa w części X POSTANOWIENIA 

KOŃCOWE ust. 6.  

• Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 

ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 2. Słupskim 

Półmaratonie „Biegiem do Jantara”.  

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

• Wszystkich Uczestników 2. Słupskiego Półmaratonu „Biegiem do Jantara” obowiązuje 

niniejszy Regulamin.  

• Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie Imprezy.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, 

robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w 

Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.  

• Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku m.in.:  

  - na stronach internetowych,  

  -  profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),  



   - na kanałach na YouTube, d. w mailingu bezpośrednim do klientów,  

   - w materiałach public relations,  

   - w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji. 

• Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z 

tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Półmaratonie 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.  

• Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że 

Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 2. 

Słupskim Półmaratonie „Biegiem do Jantara”  i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, 

startując w Półmaratonie wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

• Pisemne protesty dotyczące organizacji Półmaratonu przyjmuje Biuro Zawodów na adres 

mailowy: iza@domtel-sport.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga 

Dyrektor Półmaratonu, którego decyzje są nieodwołalne.  

• Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do 

koszulek z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji. Pod karą 

dyskwalifikacji niedopuszczalne jest także zasłanianie numeru startowego w części lub w 

całości (w numerze startowym znajduję się chip do pomiaru czasu).  

• Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, 

środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. 

Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas 

biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza 

powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do 

udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.  

• Szatnie będą znajdowały się w pobliżu startu/mety Półmaratonu.  

• Depozyt tylko odpłatnie na terenie Centrum Handlowego CH Jantar w korytarzu 

prowadzącym do toalet na poziomie -1. 

• Przebywanie na trasie 2. Słupskiego Półmaratonu „Biegiem do Jantara”  bez ważnego numeru 

startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z 

trasy przez obsługę.  

• W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, 

deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego 

zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków 



typu nordic walking oraz bieg z zwierzętami. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy 

organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez 

Organizatora.  

• W celu otrzymania indywidualnej zgody na start z wózkiem dziecięcym Uczestnik powinien 

przesłać prośbę w tej kwestii na adres iza@domtel-sport.pl  

• W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez 

osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone 

przez Organizatora.  

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

powodów. 

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

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

oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek 

nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji 

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

• 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.  

• Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora 2. Słupskiego Półmaratonu 

„Biegiem do Jantara”. 


