
REGULAMIN 

IV BIEGU O PUCHAR REKTORA PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ 

SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU 

1. Cel:  

- upowszechnienie biegania jako prozdrowotnej formy aktywności 

- promocja Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu 

- integracja społeczności akademickiej i lokalnej 

- promocja miasta i regionu jako przyjaznego dla biegaczy 

2. Organizatorzy:  
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 

Współorganizator: 

- Stowarzyszenie Biegam Po Górach 

- Urząd Miasta Nowy Targ 

Patronat: honorowym Patronem biegu jest Jego Magnificencja Rektor dr hab. n. med. Iwon 

Grys prof. nadzw. PPWSZ. 

3. Miejsce i termin biegu:  

- 15 maja 2014 r. (sobota), godzina 10.00 Nowy Targ 

- start: Nowy Targ, Rynek 

- meta: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 

4. Dystans biegu: 10 km 

5. Limit czasu: 2 godziny 

6. Pomiar czasu: elektroniczny   

7. Opis trasy: 

Rynek, ul. Kościuszki, ul. Św. Anny, oś. Nowe, oś. Zadział, oś. Robów, oś. Szuflów, ul. 

Kowaniec, ul. Kokoszków, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 

Targu – ul. Kokoszków 71 

8. Zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane są od dnia 15 grudnia 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. 

wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie na stronie 

internetowej biegu: www.ppwsz.edu.pl lub www. maratonpodhalanski.pl. Po tym terminie, 

pod warunkiem dostępności wolnych miejsc, zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu 

startu w Biurze Zawodów, ul. Kokoszków 71. 

10. Warunki uczestnictwa:  

- uczestnikami biegu mogą być osoby, które najpóźniej w dniu 15 maja 2016 r. ukończą 16 

lat. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować po złożeniu pisemnej zgody rodziców 

i opiekunów (formularz do pobrania na stronie internetowej biegu) 

- limit uczestników zgłoszonych w rejestracji internetowej do zawodów wynosi 300 osób. 

Jeżeli liczba zarejestrowanych nie przekroczy limitu, osoby zainteresowane będą mogły 

zapisać się w dniu zawodów. Pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń 

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, podczas weryfikacji 

uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz dowód wniesienia opłaty 

startowej, jeśli na liście startowej umieszczonej na stronie organizatora przy nazwisku danego 

uczestnika nie będzie potwierdzenia zaksięgowania ww. opłaty (symbol „opłacone” na liście 

startowej) 



- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać umieszczony w widocznym miejscu numer 

startowy, numer nie może być przykryty ani zasłonięty 

11. Opłata startowa: 
o wysokości opłaty startowej za start w IV BIEGU NA 10 KM O PUCHAR REKTORA 

PPWSZ W NOWYM TARGU decyduje data wpłynięcia opłaty na konto organizatora podane 

w regulaminie. Wynosi ona odpowiednio: 
– 35 zł do dnia 31 grudnia 2015 
– 45 zł do dnia 15 lutego 2016 
– 50 zł do dnia 15 marca 2016 
– 55 zł do dnia 30 kwietnia 2016 
– 60 zł po 30 kwietnia 2016, dokonywanie wpłat na konto tylko do 9 maja 2016 po tym 

terminie wpłaty wyłącznie gotówką w biurze zawodów. 
 
Po 9 maja 2016 wpłata gotówką tylko w biurze zawodów.. Opłata nie podlega zwrotowi. 
 
Promocyjna opłata dla studentów PPWSZ w Nowym Targu za start w biegu na 10 km wynosi 

20 zł przez cały okres trwania zapisów. Dodatkowo studenci PPWSZ otrzymują 50% rabatu 

na wpisowe aktualnie obowiązujące wg daty wpłaty na start w Półmaratonie Podhalańskim i 

Maratonie Podhalańskim. 
UWAGA! Promocyjne opłaty dla studentów PPWSZ w Nowym Targu nie obowiązują przy 

zapisach w dniu zawodów! 
Potwierdzeniem zaksięgowania opłaty startowej jest symbol „opłacony” na liście startowej, 

który pojawi się do 7-dniu od daty wpływu na konto stowarzyszenia. Osoby, które na liście 

startowej nie mają przy swoim nazwisku symbolu „opłacone”, bezwzględnie muszą mieć ze 

sobą potwierdzenie dokonania wpłaty za bieg. 
W przypadku wniesienia opłaty startowej niewystarczającej wysokości, wynikającej, np. z 

przekroczenia terminu, uczestnik bezwzględnie zobowiązany jest do dopłacenia różnicy do 

wysokości wpłaty jaką winien wnieść w terminie dokonywania swojej ostatniej wpłaty. 
Opłatę startową należy wpłacać przelewem na konto: 
Nr konta: PKO Bank Polski SA 
84 1020 3466 0000 9602 0107 3303 
Stowarzyszenie Biegam Po Górach 
Studzienna 12, 34-400 Nowy Targ 
Tytuł wpłaty: imię-nazwisko-miejscowość- dystans 

(Przykład: Jan Kowalski, Kraków, 10 km) 

12. Biuro Zawodów: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, 

ul. Kokoszków 71, Nowy Targ, Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne 

13. Program: 

- 8. 00 – 9. 15 – weryfikacja uczestników i wydawanie numerów startowych w Biurze 

Zawodów ul. Kokoszków 71 

- 10.00 – 12. 00 – start biegu z rynku Nowego Targu 

- 12. 30 – dekoracja zawodników i wręczenie nagród 

14. Klasyfikacje: 

- klasyfikacja open 

- klasyfikacja kobiet 

- klasyfikacja mężczyzn 

15. Nagrody: 



- puchar dla zwycięzców 

- dla pierwszych 3 miejsc w kategorii kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe oraz statuetki 

- koszulki pamiątkowe dla wszystkich uczestników 

16. Dodatkowe informacje: 

Dział Promocji, Współpracy i Monitorowania Karier Zawodowych PPWSZ 

ul. Kokoszków 71, 

34-400 Nowy Targ, 

tel. 18 26 10 727 

tel. kom. 664730274, 881952179 

promocja1@ppwsz.edu.pl 

17. Strona internetowa zawodów: www. ppwsz.edu.pl, www.maratonpodhalanski.pl 

18. Postanowienia końcowe: 

- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne 

- Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się 

przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym 

zakresie) 

- Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków 

- Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających 

- Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani 

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne 

stosowanie się do zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu 

- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w 

materiałach informacyjnych i reklamowych Organizatora. 

- Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

- Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w 

sytuacjach spornych 

- Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów. 

Informacje dotyczące zmiany trasy lub terminu zawodów będą podawane na stronie 

internetowej organizatora 

 

 


