
 
 

 
Kielce, 13.05.2021 

 
REGULAMIN BIEGU TELEGRAF TRAIL 

 
1. ORGANIZATOR I CEL 

 
a. Organizatorem pierwsze edycji biegu terenowego Telegraf Trail jest Fundacja Coś Dobrego z 

siedzibą przy ul. Astronautów 1/20 25-337 Kielce, adres do korespondencji 25-663 Kielce ul. 
Olszewskiego 6 lokal 1.09, budynek SKYE, e-mail: kontakt@fundacjacosdobrego.org.  

b. Celem Biegu jest promocja kultury fizycznej oraz sportu. 
 

2. TERMIN I MIEJSCE 
 

a. Bieg Telegraf Trail, zwany dalej Biegiem, odbędzie się 26 czerwca 2021 r. w Kielcach. 
b. Start Biegu nastąpi o godzinie 17:00 z terenu ośrodka narciarskiego Telegraf. 
c. Linia startu zostanie zamknięta po 20 minutach od startu. 
d. Długość trasy to około 10,5 kilometra. 
e. Trasa będzie oznaczona za pomocą taśm foliowych. 
f. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy Regulamin. 
g. Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

Organizator może dostosować formułę przeprowadzenia zawodów do aktualnie 
obowiązujących obostrzeń i aktów normatywnych (przykładowo przeprowadzić start biegu w 
grupach, w odstępie czasowym). 
 

3. LIMIT CZASU 
 

a. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny od rozpoczęcia biegu. 
b. Zawodnicy, którzy nie przekroczą linii mety po upływie 3 godzin od rozpoczęcia biegu, są 

zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy. 
 

4. UCZESTNICTWO 
 

a. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 24 czerwca 2021 r. 
ukończą 18 lat.  

b. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów 
mieszczącym się w dniu biegu - 26 czerwca 2021 r. na terenie ośrodka narciarskiego Telegraf 
w godzinach 13:00 - 16:00. 

c. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in. numer startowy 
wraz z chipem do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkowy gadżet.  

d. Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w 
Biurze Zawodów dokumentu tożsamości. 

e. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego 
przez     zawodnika potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej) oraz okazania 
w Biurze Zawodów kserokopii dowodu osobistego zawodnika.  



f. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej 
części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego 
modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

g. Nieodebrane w terminie określonym w rozdziale IV pkt 2 pakiety startowe nie będą 
wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym. 

h. Zabronione pod karą dyskwalifikacji jest odsprzedawanie, oddawanie i zamienianie się 
numerami startowymi. Numer startowy na koszulce zawodnika musi się zgadzać z imieniem  
i nazwiskiem zapisanym na oficjalnej liście startowej. Udowodniona przez Organizatora 
zamiana numerów, zmiana zawodnika itp. będzie skutkowała dyskwalifikacją w wynikach 
końcowych, nie przyznaniem nagrody (w przypadku zajęcia miejsca 1 -3 w swojej kategorii). 

i. Organizator, w przypadkach losowych /kontuzja/, dopuszcza możliwość przekazania pakietu 
startowego innemu uczestnikowi, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 10 czerwca 
2021 r. Cesję opłaty startowej wykonuje się samodzielnie po rejestracji/zalogowaniu na 
stronie www.pomiarczasu.pl. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania 
odstąpienia/przekazania pakietu startowego, bez względu na przyczynę. 

j. Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zabezpieczyć Uczestników biegów 
przed zagrożeniem zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Organizator i 
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obostrzeń aktualnie obowiązujących aktów 
normatywnych. 

 
5. ZGŁOSZENIA 

 
a. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetowej  www.pomiarczasu.pl 
b. Zgłoszenie uważa się za kompletne jeśli nastąpi rejestracja oraz wpłynie odpowiednia 

opłata startowa. 
c. Zgłoszenia online zostaną zamknięte 24 czerwca 2021. Po tym terminie zgłoszenie swojego 

udziału będzie możliwe tylko w dniu biegu w Biurze Zawodów. 
d. Organizator ustala limit uczestników Biegu na 250 osób (opłaconych). Po uiszczeniu opłaty 

przez 250-tego uczestnika zapisy zostaną zamknięte automatycznie. O wpisaniu na listę 
startową decyduje kolejność dokonania opłaty startowej.  
 

6. OPŁATY 
 

a. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). 
b. W przypadku wyczerpania limitu uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość 

uruchomienia tzw. puli rezerwowej pakietów, które będą dystrybuowane do momentu 
rozpoczęcia biegu. Wielkość puli Organizator ustali przed ogłoszeniem. 

c. Zgłoszenie powinno zostać opłacone w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rejestracji. 
Organizator zastrzega sobie prawo wykasowania zgłoszeń nieopłaconych w tym terminie. 
Zgłoszenia zawierające pakiety z koszulką nieopłacone do dnia 6 czerwca 2021r. zostaną 
anulowane.  

d. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku 
przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym Regulaminie) zawodnik jest 
zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z 
terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. 

e. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) na stronie 
www.pomiarczasu.pl. 

i. W dniach 15.05.2021 r. - 31.05.2021 r. opłata wynosi 49 zł.  
ii. W dniach 01.06.2021 r. - 24.05.2021 r. opłata wynosi 69 zł.  



iii. Opłata startowa w dniu 26.06.2021 r. (w dniu biegu) w Biurze Zawodów wynosi 89 zł. 
f. Dowodem wpływu opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku 

zawodnika na liście startowej na stronie www.pomiaryczasu.pl. Jeżeli po upływie 14 dni numer 
startowy nie pojawi się, zawodnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem 
telefonicznie lub pod adresem e-mail: bulbul@fundacjacosdobrego.pl   

g. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu 
bankowego z winy poczty lub banku. 

h. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. 
i. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT za wniesioną opłatę startową powinny wysłać maila z 

prośbą o fakturę na adres bulbul@fundacjacosdobrego.org oraz wpisać wymagane dane 
potrzebne do wystawienia dokumentu. UWAGA! Zgłoszenia o wystawianiu faktur prosimy 
przesyłać do 22 czerwca 2021 roku. 

j. W przypadku, jeżeli zawody zostaną odwołane ze względu na zaostrzenie obostrzeń 
związanych z sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej opłata startowa 
zostanie przepisana na kolejną edycję biegu lub zwrócona zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
 

7. KLASYFIKACJE 
 

a. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje: klasyfikacja generalna kobiet i 
mężczyzn, oraz kwalifikacja drużynowa.  

b. W celu rejestracji drużyny należy wpisać nazwę zespołu w miejsce „Nazwa Drużyny” podczas 
rejestracji online na stronie www.pomiarczasu.pl. 

c. Drużyny muszą być minimum 3 – osobowe. 
d. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar.  
e. Klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego 

(brutto, liczonego od chwili strzału startera).  
f. Kwalifikacja drużynowa odbywa się na podstawie uśrednionego czasu trzech najszybszych 

członków drużyny.  
g. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto  i netto. 
h. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 30.06.2021r. do godz. 18:00 na adres 

mailowy bulbul@fundacjacosdobrego.org. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś 
ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 03.07.2021 r. 

i. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 
 

8. NAGRODY 
 

a. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Biegu otrzymają na mecie pamiątkowe medale 
b. Zwycięzcami biegu zostają zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsce w kategorii kobiet i 

mężczyzn open. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn otrzymają, oraz 
zwycięzcy klasyfikacji drużynowej otrzymają nagrody rzeczowe. 

c. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i 
rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach. 

 
9. PUNKT Z WODĄ 

 
Na trasie znajdował się będzie co najmniej jeden punkt z wodą. 

 
10. DEPOZYT 

 



a. Zawodnicy otrzymają w Biurze Zawodów w dniu biegu worek oznaczony numerem startowym, 
umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można 
odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika 
numeru startowego,  

b. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.  
c. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 

 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
a. Przebywanie na trasie Telegraf Trail bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. 

Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. W 
szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach.  

b. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy Organizatora odpowiednio oznakowane. 
c. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. 
d. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości Regulaminu. 

Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie mu pierwszej pomocy 
medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w 
bezpieczne miejsce, przez personel medyczny i paramedyczny, działający w imieniu 
Organizatora.  

e. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga 
za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach 
mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie 
oświadczenia o znajomości Regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i 
charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącz nie na własną 
odpowiedzialność. 

f. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu przez uczestnika podczas imprezy są 
ostateczne i nieodwołalne. 

g. Po zakończeniu biegu może być prowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której 
wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać. 

h. 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 wykorzystanie go na wszystkich 
polach eksploatacji, w tym:  

i. utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci 
komputera,  

ii. wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez organizatora,  
iii. udostępniania sponsorom oraz partnerom Organizatora w celu ich promocji w kontekście 

udziału w imprezie,  
iv. zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych 

materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w 
przekazach telewizyjnych i radiowych.  

i. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb 
związanych z organizacją i promocją imprez Organizatora, oraz przyjmuje do wiadomości, że 
przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą 
przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym 
organizacjom. 

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

k. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie 
Organizatorowi Biegu. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  



l. 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. 

m. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.05.2021 roku. 



 


