
 
REGULAMIN BIEGU CHOINKOWEGO 

 
 
ORGANIZATOR 
Organizatorem biegu są: 
Gmina Porąbka i Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce 
43-353 Porąbka ul. Krakowska 3 
kontakt: ors@porąbka.pl , gokporabka@o2.pl 
tel. 338272810, 609007055 
 
oraz firma HIT THE TRAIL EVENTS S.C.  
34-120 Andrychów ul. Wyzwolenia 82 
NIP 5512623238 
kontakt: beskidzkitopor@gmail.com 
strona: www.beskidzkitopor.pl 
tel. 606982246 
tel. 730990275 
 
 
CELE BIEGU 
- promowanie sportu i aktywności fizycznej  wśród lokalnej społeczności,  zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi; 
- przedstawienie gminy Porąbka jako miejsca  przyjaznemu uprawianiu sportu; 
- promocja idei wolontariatu. 
 
 
TERMIN I MIEJSCE 
Zawody odbędą się 18 grudnia 2021 roku na terenie stadionu LKS ZAPORA ul. Stadionowa 5, Porąbka 
 
 
15:00 Bieg Świątecznych Skrzatów (dzieci do 6 roku życia t.j. urodzeni do 2015 roku)  
           – dystans 100 m,  
           - miejsce stadion LKS ZAPORA w Porąbce 
          - każdy uczestnik przebiegający linię mety otrzymuje w nagrodę medal i świąteczny upominek 
 
15:15 Bieg Chochlików (dzieci w wieku 7-10 lat t.j. urodzeni w latach 2014 – 2011) 
          – dystans 400 m, 
          -  miejsce stadion LKS ZAPORA w Porąbce 
          - dekoracja zwycięzców po zakończeniu wszystkich biegów dzieci (trójka najszybszych dziewczynek 
            i trójka najszybszych chłopców) 
	
15:30 Bieg Elfów (młodzież w wieku 11-13 lat t.j. urodzeni w latach 2010 – 2008) 
          – dystans 800 m,  
          - miejsce stadion LKS ZAPORA w Porąbce 
          - dekoracja zwycięzców po zakończeniu wszystkich biegów dzieci (trójka najszybszych dziewczynek 
            i trójka najszybszych chłopców) 
 
15:50 Bieg Pomocników Mikołaja (młodzież w wieku 14-16 lat t.j. urodzeni w latach 2007 – 2005) 
          – dystans 1200 m, 
          - miejsce stadion LKS ZAPORA w Porąbce 
         - dekoracja zwycięzców po zakończeniu wszystkich biegów dzieci (trójka najszybszych dziewczynek 
            i trójka najszybszych chłopców) 
 
16:30 Dekoracje zwycięzców  
          - klasyfikacja Open dziewcząt Biegu Chochlików  
          - klasyfikacja Open chłopców Biegu Chochlików 
         - klasyfikacja Open dziewcząt Biegu Elfów 
         - klasyfikacja Open chłopców Biegu Elfów 
        - klasyfikacja Open dziewcząt Biegu Pomocników Mikołaja 
        - klasyfikacja Open chłopców Biegu Pomocników Mikołaja 



17:00 Bieg Główny + Nordic Walking (młodzież w wieku 16 – 18 lat po dostarczeniu podpisanej przez 
          rodzica lub opiekuna prawnego „Zgody na udział w biegu osoby niepełnoletniej”, oraz dorośli w każdym 
          wieku 
         -  osoby rywalizujące w kategorii Nordic Walking wystartują za zawodnikami biegnącymi bez kijów; 
         – dystans 5 km 
         - miejsce Startu i Mety: stadion LKS ZAPORA w Porąbce 
         - bieg odbywa się po drogach bitych i utwardzanych wzdłuż jeziora Czanieckiego. Trasa biegu będzie 
            oznakowana, a podczas trwania zawodów bieg będą zabezpieczać  służby porządkowe 
             rozmieszczone na całej trasie; 
        - limit biegu 90 min 
        - podczas biegu obowiązkowe jest posiadanie latarki lub czołówki z naładowanymi bateriami 
 
18:15 Dekoracje zwycięzców Biegu Głównego i Nordic Walking oraz najlepiej  
          zawodników 
          - klasyfikacja Open Kobiet Biegu Głównego 
          - klasyfikacja Open Mężczyzn Begu Głównego 
          - klasyfikacja Open Kobiet Nordic Walking 
         - klasyfikacja Open Mężczyzn Nordic Walking 
         - dekoracja najlepiej oświetlonej zawodniczki 
        - dekoracja najlepiej oświetlonego zawodnika 
        - klasyfikacja wiekowa w kolejności: K20, M20, K30, M30, K40, M40, K50, M50, K60, M60 
 
 
ZASADY UCZESTNICTWA 
 
Bieg Główny i Nordic Walking 
1. W Biegu Głównym i Nordic Walking mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 
    18 lat. 
2. Prawo do startu  w Biegu Głównym i Nordic Walking mają również osoby, które najpóźniej w dniu zawodów 
    ukończą 16 lat, pod warunkiem złożenia w biurze zawodów „Zgody na uczestnictwo w imprezie osoby 
    niepełnoletniej” podpisanej przez opiekuna prawnego lub rodzica Uczestnika. Wzór zgody stanowi 
   „Załącznik nr 1” do niniejszego Regulaminu. 
3. Warunkiem udziału w Biegu Głównym i Nordic Walking jest: 
   - wypełnienie online (na stronie www.beskidzkitopor.pl zakładka BIEG CHOINKOWY) lub w biurze 
      zawodów formularza zgłoszeniowego; 
   - wniesienie opłaty startowej; 
   - wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu; 
   - własnoręczne podpisanie w biurze zawodów „Oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
      udziału w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność”; 
   - odebranie pakietu startowego w biurze zawodów w wyznaczonych godzinach; 
   - stawienie się punktualnie na starcie biegu z numerem startowym i chipem dostarczonym przez 
     organizatora; 
   - posiadanie latarki lub czołówki z naładowanymi bateriami; 
 
 
Bieg Pomocników Mikołaja 
1. W Biegu Pomocników Mikołaja  mogą brać udział osoby w wieku 14 – 16 lat, t.j. urodzeni w latach  
    2007 – 2005  (bierzemy pod uwagę rok urodzenia).  
2. Warunkiem udziału w Biegu Pomocników Mikołaja jest: 
   - wypełnienie formularza zgłoszeniowego online lub w biurze zawodów, przez rodzica lub opiekuna  
    prawnego Uczestnika (strona www.beskidzkitopor.pl zakładka BIEG CHOINKOWY) 
   - wniesienie opłaty startowej; 
   - podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego i dostarczenie do biura zawodów „Zgody na udział osoby 
     niepełnoletniej w Biegu”, wzór zgody stanowi  „Załącznik nr 1” do niniejszego Regulaminu; 
  - odebranie pakietu startowego przez rodzica lub opiekuna prawnego w biurze zawodów w 
     wyznaczonych godzinach; 
   - stawienie się punktualnie na starcie biegu z numerem startowym i chipem dostarczonym przez 
     organizatora; 
 
 



Bieg Elfów 
1. W Biegu Elfów  mogą brać udział osoby w wieku 11 – 13 lat, t.j. urodzeni w latach 2010 – 2008 
    (bierzemy pod uwagę rok urodzenia).  
2. Warunkiem udziału w Biegu Elfów jest: 
   - wypełnienie formularza zgłoszeniowego online lub w biurze zawodów, przez rodzica lub opiekuna  
    prawnego Uczestnika (strona www.beskidzkitopor.pl zakładka BIEG CHOINKOWY) 
   - wniesienie opłaty startowej 
   - podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego i dostarczenie do biura zawodów „Zgody na udział osoby 
     niepełnoletniej w Biegu”, wzór zgody stanowi  „Załącznik nr 1” do niniejszego Regulaminu; 
   - odebranie pakietu startowego przez rodzica lub opiekuna prawnego w biurze zawodów w 
     wyznaczonych godzinach; 
   - stawienie się punktualnie na starcie biegu z numerem startowym i chipem dostarczonym przez 
     organizatora; 
 
 
Bieg Chochlików 
1. W Biegu Chochlików  mogą brać udział dzieci w wieku 7 – 10 lat, t.j. urodzeni w latach 2014 – 2011 
    (bierzemy pod uwagę rok urodzenia).  
2. Warunkiem udziału w Biegu Chochlików jest: 
   - wypełnienie formularza zgłoszeniowego online lub w biurze zawodów, przez rodzica lub opiekuna 
     prawnego Uczestnika (strona www.beskidzkitopor.pl zakładka BIEG CHOINKOWY) 
   - wniesienie opłaty startowej; 
   - podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego i dostarczenie do biura zawodów „Zgody na udział osoby 
     niepełnoletniej w Biegu”, wzór zgody stanowi  „Załącznik nr 1” do niniejszego Regulaminu; 
   - odebranie pakietu startowego przez rodzica lub opiekuna prawnego w biurze zawodów w 
     wyznaczonych godzinach; 
   - stawienie się punktualnie na starcie biegu z numerem startowym i chipem dostarczonym przez 
     organizatora; 
 
 
Bieg Świątecznych Skrzatów 
1. W Biegu Świątecznych Skrzatów  mogą brać udział dzieci do 6-go roku życia, t.j. urodzeni do 2015 roku 
     (bierzemy pod uwagę rok urodzenia).  
2. Warunkiem udziału w Biegu Świątecznych Skrzatów jest: 
    - wypełnienie formularza zgłoszeniowego online lub w biurze zawodów, przez rodzica lub opiekuna 
      prawnego Uczestnika (strona www.beskidzkitopor.pl zakładka BIEG CHOINKOWY) 
    - podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego i dostarczenie do biura zawodów „Zgody na udział 
      osoby niepełnoletniej w Biegu”, wzór zgody stanowi  „Załącznik nr 1” do niniejszego Regulaminu; 
    - odebranie pakietu startowego przez rodzica lub opiekuna prawnego w biurze zawodów w 
     wyznaczonych godzinach; 
   - stawienie się punktualnie na starcie biegu z numerem startowym dostarczonym przez organizatora; 
 
 
COVID-19 
Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy umieścić zmian 
regulaminowych, które mogą obowiązywać 18 grudnia b.r. Prosimy o obserwowanie wszystkich komunikatów 
technicznych umieszczanych na stronie www.beskidzkitopor.pl w zakładce BIEG CHOINKOWY. 
 
 
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE 
- biegacze zobowiązani są do pokonania wyznaczonej trasy pieszo 
- podczas trwania zawodów, zawodnik jest zobowiązany do poruszania się po wyznaczonej przez  
  organizatora trasie 
- zawodnik ma obowiązek biec z  numerem startowym umieszczony z przodu ubrania w widocznym i  
  możliwym do odczytania miejscu 
- uczestnik ma obowiązek biec z chipem przyczepiony do buta (z wyjątkiem Biegu Świątecznych Skrzatów)  
- niedozwolone jest zasłanianie, zmienianie lub niszczenie oznaczeń trasy 
- na trasie obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia roślinności, straszenia zwierząt, śmiecenia  
- zawodnik na czas biegu powinien założyć  buty i odzież odpowiednią do uprawiania sportu; 
 



ŚWIADCZENIA 
Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia:  
- prawo do wzięcia udziału w biegu 
- pamiątkowy kubek z biegu 
- pakiet startowy 
- pomiar czasu oraz obsługę sędziowską 
- numer startowy 
- chip przypinany do buta (wyjątek Bieg Świątecznych Skrzatów) 
- gorąca herbata po biegu 
- pamiątkowy medal po przebiegnięciu mety 
- nagrody dla zwycięzców biegu 
- nagrody dla najlepiej oświetlonych zawodników  
- zabezpieczenie medyczne na trasie 
 
 
BIURO ZAWODÓW 
Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Porąbce na stadionie sportowym LKS ZAPORA ul. Stadionowa 5. 
Tutaj będzie możliwość zapisania się, dokonania opłaty startowej oraz odbiór pakietów startowych. 
 
Biuro będzie czynne 18 grudnia 2021 roku od godziny 14.00 do 16:50. 
 
Jeśli startujesz w Biegu Głównym i Nordic Walking, aby otrzymać pakiet startowy musisz przygotować do 
wglądu w biurze zawodów dokument tożsamości ze zdjęciem i osobiście podpisać „Oświadczenie o braku 
przeciwskazań do udziału w zawodach”. 
 
Jeśli twoje dziecko startuje w jednym z 4 biegów dla dzieci, aby odebrać jego pakiet startowy, musisz 
przygotować do wglądu w biurze zawodów własny dokument tożsamości ze zdjęciem i dostarczyć „Zgodę 
na udział osoby niepełnoletniej w Biegu” lub wypełnić ją na miejscu. 
 
Jeśli nie możesz odebrać pakietu startowego swojego dziecka osobiście, a w systemie widnieją Twoje dane, 
osoba odbierająca pakiet musi posiadać ze sobą: 
- podpisaną „Zgodę na udział osoby niepełnoletniej w biegu”, wzór zgody stanowi  „Załącznik nr 1” do 
   niniejszego Regulaminu; 
- upoważnienie do odbioru pakietu, wzór upoważnienia stanowi  „Załącznik nr 2” do niniejszego Regulaminu. 
 
  
BEZPIECZEŃSTWO NA TRASIE 
Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na 
zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. 
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Przystępując do biegu uczestnik deklaruje, iż jego stan 
zdrowia pozwala na uczestniczenie w takiej aktywności fizycznej. W trakcie biegu zawodnicy będą 
przekraczać drogę po przejściu dla pieszych, co będzie wymagało od nich zachowania szczególnej 
ostrożności i podporządkowania się poleceniom osób kierujących ruchem. 
 
 
ZAPISY i OPŁATY: 
Zapisy do biegów przyjmowane są poprzez stronę www.beskidzkitopor.pl w zakładce „BIEG CHOINKOWY” 
Każdy uczestnik, aby zapisać się na bieg powinien w procesie rejestracji wypełnić formularz podając swoje 
dane osobowe. 
Zapisy online będą możliwe do 15 grudnia 2021 r. Po tej dacie zapisy i opłaty będą możliwe wyłącznie w 
biurze zawodów w dzień startu. Osobą zapisanym w ten sposób nie gwarantujemy pełnych świadczeń. W 
biurze zawodów przyjmujemy opłaty gotówką lub kartą kredytową. 
 
 ROK URODZENIA UCZESTNIKA BIEGU        OPŁATA STARTOWA 

do 6 roku życia (ur. do 2015 r.) BEZPŁATNIE  

7-10 lat (ur. 2014-2011 r.) 30 zł 

11-13 lat (ur. 2010-2008 r.) 30 zł 



14-16 lat (ur. 2007-2005 r.) 30 zł 

powyżej 16 lat (ur. 18.12.2004 i starsi) 50 zł 

 
Najmłodszych uczestników zawodów, mimo że nie obowiązuje opłata startowa, wymagane jest zgłoszenie 
online lub w biurze zawodów w dzień biegu.	
	
Opłaty online oraz na konto będą możliwe do 15 grudnia 2021 r.   
 
Opłatę za udział w zawodach należy uiścić online lub przelewem na konto: 	
64 1240 4197 1111 0011 0877 9876 Bank Pekao.  
HIT THE TRAIL EVENTS S.C. 
34-120 Andrychów ul. Wyzwolenia 82	
W opisie wpłaty należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę biegu. 
 
	
KLASYFIKACJE I NAGRODY 
W Biegu Głównym przeprowadzona zostanie klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn oraz klasyfikacje w 
kategoriach wiekowych: 
 

MĘŻCZYŹNI  KOBIETY 
M20 16-29 lat (ur. 2005-1992) K20 
M30 30-39 lat (ur. 1991-1982) K30 
M40 40-49 lat (ur. 1981-1972) K40 
M50 50-59 lat (ur. 1971-1962) K50 
M60 powyżej 60 lat (ur. 1961 i starsi) K60 

 
Zawodnicy nagrodzeni w kategorii Open nie biorą udziału w podziale nagród dla poszczególnych kategorii 
wiekowych. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla najlepszych biegaczy w wyżej wymienionych 
kategoriach.  
 
W Biegu Nordic Walking przeprowadzona zostanie klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn. 
 
W Biegu Pomocników Mikołaja przeprowadzona zostanie klasyfikacja Open Dziewcząt i Chłopców 
 
W Biegu Elfów przeprowadzona zostanie klasyfikacja Open Dziewcząt i Chłopców 
 
W Biegu Chochlików przeprowadzona zostanie klasyfikacja Open Dziewcząt i Chłopców 
 
Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnej dekoracji  
 
W Biegu Świątecznych Skrzatów każdy uczestnik otrzyma upominek już po przebiegnięciu mety. 
 
Dodatkowo nagrodzeni będą również najlepiej oświetleni Uczestnicy Biegu Choinkowego. 
 
 
WYNIKI 
Wszelkie uwagi i zapytania związane z wynikami prosimy zgłaszać bezpośrednio do firmy TIME KEEPER z 
siedzibą przy ul. Św. Barbary 40, 39-100 Ropczyce, mail: biuro@timekeeper.pl 
 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU 
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i 
marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych i w prasie imienia, nazwiska, roku urodzenia 
i miejsca zamieszkania w celu publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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)- 
RODO [Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016] 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie biegu. Wszelkie zmiany będą publikowane na 
stronie zawodów. 
 
Pytania dotyczące regulaminu oraz zawodów należy kierować mailowo na adres beskidzkitopor@gmail.com 
 
Nieprzestrzeganie regulaminu biegu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. 


