
REGULAMIN 

DLA UCZESTNIKÓW GRAND PRIX  BIEGÓW W GMINIE KOSTRZYN 

1. Cel 

Organizacja Biegowego Grand Prix Gminy Kostrzyn (zwanym dalej: Grand Prix) ma na celu 

propagowanie biegów jako najprostszej formy ruchu dla osób w różnym wieku, 

mobilizującej  do systematycznej aktywności fizycznej. Poprzez ujęcie najważniejszych imprez 

biegowych gminy w jeden cykl zakłada się poprawę jakości organizacji biegów oraz integrację 

środowiska biegowego, a także promocję miasta i gminy Kostrzyn. 

2. Miejsca i terminy realizacji biegów 

Do Biegowego Grand Prix Gminy Kostrzyn zostanie zaliczonych 7 biegów odbywających  

się na terenie Gminy Kostrzyn w roku 2022. Poniżej wykaz zawodów zaliczanych do Grand 

Prix. 

L.p. Nazwa biegu Miejscowość Dystans Data 

1. Wiosenna Słodka Mila Sanniki 1,6 km 19.03.2022 r. 

2. Dziki Bieg w Błocie Wiktorowo ok. 4 km 09.04.2022 r. 

3. X Kurdeszowa (Za)Dyszka Kostrzyn 3/5/10 km 29.05.2022 r. 

4. Dziki Bieg w Polu Cegielnia, Iwno ok. 4 km 23.07.2022 r. 

5. II Bieg do Nocy  Siedleczek 5 km 19.08.2022 r. 

6. V Bieg Pieczonej Pyry Park Mielżyńskich, Iwno 5 km 10.09.2022 r. 

7. Dziki Bieg w Lesie Skałowo ok. 4 km 01.10.2022 r. 

Zastrzega się możliwość zmiany wykazu biegów. 

3. Organizator  

Organizatorem Grand Prix jest Wydział Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego  

w Kostrzynie przy współpracy z organizatorami poszczególnych biegów. 

4. Uczestnictwo 

Uczestnictwo w Grand Prix jest otwarte dla wszystkich biegaczy, którzy: 

1) do dnia 19 marca 2022 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane  

do przedłożenia pisemnej zgody rodziców/opiekunów na uczestnictwo w biegu. 

Pisemna zgoda rodziców/opiekunów winna być napisana na formularzu, który 

stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i przekazana do organizatorów pierwszego 

biegu, w którym zawodnik bierze udział.  



2) posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz (dostępny  

w sekretariacie zawodów każdego z biegów) o zdolności do udziału w biegu  

na własną odpowiedzialność.  

 

5. Klasyfikacja Grand Prix 

Aby zostać sklasyfikowanym w Grand Prix należy ukończyć 4 z 7 biegów. Klasyfikacja będzie 

odbywała się na podstawie obliczenia średniej czasów łącznych uzyskanych podczas biegów 

podzielonych przez przebiegnięte dystanse. 

Organizator na podstawie ww. średnich czasów w poszczególnych biegach zaliczanych  

do cyklu Grand Prix sporządza klasyfikacje Grand Prix umieszczaną na stronie 

www.kurdeszowazadyszka.pl  

W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego przez zawodników o kolejności  

w ww. klasyfikacji będzie decydował najlepszy czas uzyskany we wszystkich biegach 

zaliczanych do cyklu Grand Prix. 

Organizator przewiduje prowadzenie następujących klasyfikacji wiekowych na biegach: 

• K, M-16 (16-19 lat – rocznik 2006-2003), 

• K, M-20 (20-29 lat – rocznik 2002-1993), 

• K, M-30 (30-39 lat – rocznik 1992-1983), 

• K, M-40 (40-49 lat – rocznik 1982-1973), 

• K, M-50 (50-59 lat – rocznik 1972-1963), 

• K, M-60 (60-69 lat – rocznik 1962-1953), 

• K, M-70 (70-19 lat – rocznik 1952 i starsi) 

 

6. Nagrody 

Na zakończenie rywalizacji w danym roku kalendarzowym odbywać się będzie 

Podsumowanie Biegowego Grand Prix Gminy Kostrzyn, na którym zostaną wręczone 

puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla pięciu najlepszych zawodniczek i pięciu 

najlepszych zawodników w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn. 

Przewiduje się także klasyfikację drużynową z nagrodami dla trzech najlepszych drużyn, gdzie 

liczone będą czasy trzech najlepszych zawodników z danego zespołu na danym biegu.  

Na potrzeby końcowej klasyfikacji Grand Prix obliczony zostanie średni czas łączny trzech 

najlepszych zawodników z danej drużyny uzyskany podczas biegów podzielony przez 

przebiegnięte dystanse. 

http://www.kurdeszowazadyszka.pl/


Organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody specjalne, które zostaną ogłoszone  

w osobnym komunikacie. 

7. Dodatkowe informacje 

W zakresie związanym z realizacją Grand Prix informujemy, że administratorem danych 

osobowych jest Burmistrz Gminy Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn. Administrator 

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,  

tel. +48 792 304 042. Dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu  

i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu ogłoszenia listy startowej 

biegów oraz ustalenia klasyfikacji biegowych w ramach Grand Prix. Dane osobowe 

przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas wynikający  

z przepisów prawa. Dane osobowe uczestników mogą zostać przekazane do pozostałych 

organizatorów biegów odbywających się w ramach Grand Prix. 

Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi uprawnieniami oraz pełną treścią obowiązku 

informacyjnego dostępnego pod adresem: 

http://www.kostrzyn.wlkp.pl/asp/pliki/download/klient_jst.pdf. 

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Wydziału Oświaty, Promocji  

i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.  

W sprawach Biegowego Grand Prix Gminy Kostrzyn wszelkie dodatkowe informacje można 

uzyskać pod adresami mailowymi: sport@kostrzyn.wlkp.pl, promocja@kostrzyn.wlkp.pl,  

lub pod numerami telefonu: 618 178 565 w. 22 lub w. 601 513 451 

http://www.kostrzyn.wlkp.pl/asp/pliki/download/klient_jst.pdf
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