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REGULAMIN BIEGU 
“ELEKTROPIĄTKA” 

 
I EDYCJA 

 

 

 

I. ORGANIZATOR 
 
Organizatorem I Edycji biegu “ELEKTROPIĄTKA” (dalej: Wydarzenie) jest spółka Nowa Elektro spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach (62-080) przy ul. Rolnej 1, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000202540, posiadająca 
numer NIP: 7792231060, REGON: 634572257 (dalej: Organizator). 
 
 

II. CELE 
 
Celem Wydarzenia jest: 

a. upowszechnianie biegania jako najzdrowszej formy ruchu; 
b. promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród pracowników i klientów 

Organizatora; 
c. zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu; 
d. promocja/reklama Organizatora; 

- jako realizacja przyjętej przez Organizatora strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. 
 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 
 

1. Wydarzenie odbędzie się 15 października 2022 r. (sobota) w Dziewiczej Górze (gm. 
Czerwonak, woj. wielkopolskie). 

2. Start i meta usytuowane będą: Ośrodek Dziewicze Góra – Nadleśnictwo Łopuchówko k. 
Czerwonaka 

3. Biuro zawodów usytuowane będzie w miejscu startowym i będzie czynne od 11:00 do 14:00. 
4. Bieg odbędzie na dystansie 5 km. 
5. Trasa Biegu będzie przebiegać duktem leśnym. Dokładny opis trasy podany będzie w 

odrębnym komunikacie dostępnym na stronie: 
https://nowaelektro.pl/aktualnosci/elektropiatka-2022.html w terminie do 05.09.2022r. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i/lub miejsca Wydarzenia 
i/lub trasy Biegu z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa 
Uczestników. 

7. Trasa będzie oznaczona słupkami co 1000m i przy skrętach oraz taśmą ostrzegawczą. 
8. Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

 
 

IV. PROGRAM WYDARZENIA 
 
Szczegółowy program Wydarzenia zostanie opublikowany będzie w odrębnym komunikacie 
dostępnym na stronie https://nowaelektro.pl/aktualnosci/elektropiatka-2022.html w terminie do: 
05.09.2022r. 

https://nowaelektro.pl/aktualnosci/elektropiatka-2022.html
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V. PAKIET STARTOWY 
 

1. Każdy Uczestnik otrzymuje pakiet startowy, w skład którego wchodzi m.in.: numer startowy, 
agrafki, koszulki i inne akcesoria/drobne upominki. 

2. Wszyscy Uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 
3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej. 
4. Uczestnik Biegu jest zobowiązany do odbioru pakietu startowego w dniu Wydarzenia przed 

rozpoczęciem Biegu, tj. w godzinach 11:00-12:00. 
 
 

VI. ZGŁOSZENIA 
 

1. Limit Uczestników Wydarzenia wynosi 50 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu, 
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów. 

2. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia (w przypadku osób 
niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego/rodzica, o której mowa w pkt 4 
poniżej), które: 

a. są pracownikami, współpracownikami (na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
umowy o współpracy - B2B) lub wspólnikami Organizatora; 

b. są pracownikami, współpracownikami (na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
umowy o współpracy - B2B) lub wspólnikami klientów Organizatora, którzy w okresie 
od 2021 do 2022 dokonywali zakupów u Organizatora na kwotę co najmniej 5000 zł 
netto. 

c. prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są klientami Organizatora, którzy w 
okresie od 2021 do 2022 dokonywali zakupów u Organizatora na kwotę co najmniej 
5000 zł netto. 

d. są członkami najbliższej rodziny osób wskazanych w pkt 2.a-2.c.; przy czym przez 
członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonka, rodzeństwo, dzieci, wnuki, rodzice, 
pasierbowie, konkubenci. 

3. Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem strony internetowej pod 
adresem:  https://foxter-sport.pl/elektropiatka-2022 i wymaga podania m.in. następujących 
danych: 

a. Imię i nazwisko, 
b. Data urodzenia, 
c. Płeć, 
d. Adres e-mail, 
e. Narodowość, 
f. Adres zamieszkania, 
g. NIP pracodawcy/zleceniodawcy, 
h. Rozmiar koszulki. 

4. W przypadku zgłoszenia członka rodziny, o którym mowa w pkt 2.d powyżej, do zgłoszenia, o 
którym mowa w pkt 3. powyżej, należy załączyć informację, że Uczestnik jest członkiem rodziny 
pracownika/współpracownika/wspólnika klienta lub klienta prowadzącego jednoosobową 
działalność gospodarczą, o których mowa w pkt. 2.a.-2.c powyżej wraz z podaniem firmy i jej 
numeru NIP. 

5. W przypadku osoby niepełnoletniej do zgłoszenia, o którym mowa w pkt 18 powyżej dokonuje 
opiekun prawny/rodzic, a do zgłoszenia należy dołączyć zgodę opiekuna na uczestnictwo w 
Wydarzeniu. 

6. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do: 12.10..2022r. Po tym terminie zgłoszenie będzie 
możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, o ile limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany. Przy 
zgłoszeniu w biurze zawodów pakiet startowy nie obejmuje koszulki.   

https://foxter-sport.pl/elektropiatka-2022
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7. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa do 25.09.2022 r. Uczestnik może wybrać rozmiar koszulki. 
Dla Uczestników zgłoszonych po tym terminie, koszulki będą wydawane w wybranym losowo 
rozmiarze. 

8. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest nieodpłatne. 
9. Przepisanie uczestnictwa na inną osobę nie będzie możliwe. 
10. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, informację należy przesłać na adres: 

marketing@nowaelektro.pl do dnia 12.10.2022r. 
11. Organizator zaleca przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich potwierdzających brak 

przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu. 
 
 
VII. KLASYFIKACJE 

 
W ramach Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

a. klasyfikacja generalna kobiet; 
b. klasyfikacja generalna mężczyzn. 

 
 
VIII. NAGRODY 
 

1. Nagrody będą przyznawane osobom z najlepszymi wynikami czasowymi w ramach każdej 
klasyfikacji, zgodnie z pkt 3, i 4 poniżej. 

2. Pomiar czasu będzie dokonywany w sposób elektroniczny. 
3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet otrzymają puchar. 
4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn otrzymają puchar. 

 
 

IX. UCZESTNICTWO 
 

1. Udział w Wydarzeniu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów 
prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością 
niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać m.in. na 
utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w Wydarzeniu.. 

2. Limit czasowy na pokonanie dystansu 5 km wynosi 60 minut. 
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na 

rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz 
biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą 
być niebezpieczne dla innych Uczestników. 

4. Nie miejsce Wydarzenia zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych oraz 
nielegalnych substancji. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej 
środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo 
do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie 
lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających lub nielegalnych substancji 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, u którego stwierdzono, 
że nie posiada prawa do uczestnictwa w Wydarzeniu.. 

6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad i przepisów, które mają zastosowanie do 
uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play. 

7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, 
sędziów, służby porządkowe i inne służby zabezpieczające trasę Biegu. 

8. Podczas Biegu Uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego 
umieszczonego z przodu koszulki. 

9. Uczestnicy poruszający się poza oznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani. 
10. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zobowiązany 

jest do jego przestrzegania. 
11. Pobranie numeru startowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

mailto:marketing@nowaelektro.pl
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12. Wszelkie reklamacje Uczestnik wnosi w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia na adres 
mailowy: marketing@nowaelektro.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 72 godzin i 
wynik reklamacji zostanie przesłany na adres mailowy podany w zgłoszeniu. 

 
 

X. DANE OSOBOWE 
 

1. Dane Uczestników mogą być wykorzystywane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych, 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) w celach: 

a. organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz 
dekoracji (na okres od rozpoczęcia rejestracji Uczestników do zakończenia 
Wydarzenia); 

b. promocji Wydarzenia, w tym publikowania wyników, zdjęć (na okres 20 lat); 
c. informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyniku Biegu szeroko 

rozumianej opinii publicznej; 
d. ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych 

Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami z tymi 
związanymi (na okres przedawnienia tych roszczeń). 

2. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora: 
a. dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika; 
b. sprostowania danych osobowych dotyczących danego Uczestnika; 
c. usunięcia danych osobowych dotyczących danego Uczestnika; 
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących danego Uczestnika; 
e. przenoszenia danych osobowych dotyczących danego Uczestnika., 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
4. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio wykonane podczas Wydarzenia,, zawierające wizerunek lub 

głos Uczestnika, mogą być wykorzystywane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych 
Wydarzenia i Organizatora (komunikat końcowy, plakat informacje prasowe dotyczące tej i 
kolejnych edycji Wydarzenia na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i Telewizji, 
wydawnictwach papierowych i innych mediach). 

5. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 
związanego z promocją Wydarzenia i w celach informacyjnych dotyczących Wydarzenia.. 

 
 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora po zasięgnięciu opinii 
sędziego zawodów.. 

2. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci 
lub  jakichkolwiek strat bądź szkód, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Wydarzeniu.. Uczestnikom 
doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili takie ubezpieczenie. 

3. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu 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. Dodatkowo mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w 
tym momencie. 

4. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia oznacza, że Uczestnik 
rozważył i dokonał oceny ryzyka związanego z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie 
zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własne ryzyko. 

5. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. 

mailto:marketing@nowaelektro.pl
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6. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Wydarzenia jest 
wyłącznym prawem Organizatora. Zamieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na 
trasie Biegu bez zgody Organizatora jest zabronione. 

7. Organizator może zmienić treść niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w 
życie w ciągu 3 dni od dnia publikacji Regulaminu na stronie internetowej Organizatora. 


