
1 
 

 
 

 Zimowe Grand Prix Pniew  
w biegach i marszach przełajowych 

„Honda na 5” 
Pniewy 2018/2019 

 
 
 
I. ORGANIZATORZY 
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach 
2. Firma Foxter-Sport 
 
Patronat honorowy: 
Burmistrz Gminy Pniewy 
 
Partnerzy: 
Firma Honda Pniewy 
Restauracja Leonardo  
Cukiernia Capri 
Stowarzyszenie Rowerzystów Odjechani 
OSP Pniewy 
II. CEL 
1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Pniewy 

oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru, 
3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej. 
 
III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Pniewy:  

• 16.12.2018r. godz. 11.00 

• 06.01.2019r. godz. 11.00 

• 10.02.2019r. godz. 11.00 

• 10.03.2019r. godz. 10.45 (edycja finałowa) 
2. Start i meta – teren Firmy Honda w Pniewach, ul. Poznańska  
 
IV. PROGRAM IMPREZY 
 
9:00 – otwarcie Biura Zawodów – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych 
10:30 – zamknięcie biura zawodów  
10:45 – Start marszu Nordic Walking  
11:00 –  START biegu na5km  
11:15 – przewidywany pierwszy zawodnik na mecie 
11:50 – przewidywany ostatni zawodnik na mecie 
12:15 – dekoracja (dotyczy tylko edycji finałowej) 
 
W wyjątkowych sytuacjach plan minutowy może ulec zmianie. O każdej ewentualnej zmianie 
będziemy na bieżąco informować. 
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V. DYSTANS I TRASA 
     Wszystkie 4 edycje cyklu będą rozgrywane na tej samej trasie na dystansie 5 km. Trasa 

przełajowa, częściowo po kostce.  
 
VI.BIURO ZAWODÓW 
1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie Firmy Honda – ul. Poznańska 
2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów w godzinach 9:00 – 10:30 (po zamknięciu biura 

nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego),  
 
VIII. TOALETY I PRZEBIERALNIE oraz DEPOZYT 

1. Toalety, przebieralnie oraz depozyt dostępne będą w miejscu startu i mety 
 
IX. POMIAR CZASU 
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony przez firmę Foxter-Sport 
 
X. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE 
1. Dekoracja zawodników odbędzie się w finałowej edycji cyklu, na której zostaną nagrodzeni 

zawodnicy, którzy wezmą udział minimum w 3 edycjach . 
2. Najlepsi zawodnicy w klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych zostaną wyłonieni 

na podstawie sumy najlepszych 3 czasów w poszczególnych startach. 
3. Zwycięzcą zostaje zawodniczka/zawodnik, który uzyska najkorzystniejszą sumę czasów, 

uwzględniając wyniki 3 najlepszych startów. 
4.  W przypadku równego wyniku2 lub więcej zawodników, o kolejności w klasyfikacji generalnej 

lub wiekowej, decydować będzie ilość najlepszych czasów w poszczególnych startach. 
5. W klasyfikacji generalnej po wszystkich edycjach wyróżnione będą Kategorie OPEN oraz 

kategorie wiekowe. 
6. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia) 

K (generalna kobiet) 
     K 16 - 29 (16 - 29 lat) 

K 30 - 45 (30 - 45 lat) 
K 46+ (46 lat i więcej) 

     K Nordic Walking 
 
7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia) 

M (generalna mężczyzn) 
     M 16 - 29 (16 - 29 lat) 

M 30 - 45 (30 - 45 lat) 
M 46+ (46 lat i więcej) 

     M Nordic Walking 
 
W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w danej kategorii wiekowej 
dopuszcza się połączenie jej z niższą kategorią wiekową. 
 
 
 
XI. NAGRODY w Zimowym Grand Prix 
 
1. Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w kategoriach generalnych 

otrzymają medale  oraz nagrody rzeczowe, 
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2. Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w kategoriach wiekowych 
otrzymają nagrody rzeczowe, 

3. Pierwsza trójka kobiet i pierwsza trójka mężczyzn w kategorii Nordic Walking otrzymają nagrody 
rzeczowe. 

4.  Nagród pieniężnych nie przewiduje się. W poszczególnych edycjach cyklu nagród nie przewiduje   
się.  

5. Podczas ostatniego startu – 10.03.2019r., wśród wszystkich startujących zawodników 
rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora. 

XII. WARUNKI  UCZESTNICTWA 
1. w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik który: 

• przedstawi w biurze zawodów swój dokument tożsamości wraz ze zdjęciem, 

• zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, 

• wniesie opłatę startową, 

• podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność i oświadczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie biegowej ( podstawa 
prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 
101 poz. 1095), 

2. w biegu głównym mogą wziąć udział również niepełnoletni zawodnicy w wieku 16 – 18 lat 
(którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości). Są oni zobowiązani do posiadania 
pozwolenia na udział w zawodach od rodziców lub opiekunów prawnych, z ich podpisem i nr 
PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego, 
który posiada przy sobie dokument tożsamości wraz ze zdjęciem w celu weryfikacji 
zawodnika w biurze zawodów. 

3. uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 
organizatora, 

4. uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji 
cyklu biegów i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu 
promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów. 
 

XIII. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem strony internetowej po 

zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie  
      http://foxter-sport.pl/grandprix/zimowe-grand-prix-honda-na-5 
2.  Zgłoszenie internetowe jest ważne tylko po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej do 

soboty do godziny 15:00) 
3.  Po tym terminie zgłoszenia można będzie dokonać w dniu zawodów w biurze zawodów 

najpóźniej na 1h przed startem. 
 
XIV. WPISOWE 
1. Jednorazowa opłata na jeden z 3 pierwszych edycji cyklu wynosi: 

     - 15,00 zł – do 3 dni przed biegiem (do czwartku do 23:59) 
     - 20,00 zł – od piątku od godziny 00:00 do soboty do godziny 15:00 oraz w dniu zawodów 

2. Jednorazowa opłata za edycję finałową wynosi: 
     - 20,00 zł – do 3 dni przed biegiem (do czwartku do 23:59) 
     - 25,00 zł – od piątku od godziny 00:00 do soboty do godziny 15:00 oraz w dniu zawodów 
Opłata za cały cykl 4 biegów wynosi: 
    - 50,00 zł (przelew musi być dokonany najpóźniej do soboty do godziny 15:00 przed 1 edycją 
zawodów), 

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

http://foxter-sport.pl/grandprix/zimowe-grand-prix-honda-na-5
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4.  Nie ma możliwości przepisania pakietu na innego zawodnika. 
5. Organizator wystawia  Fakturę VAT wyłącznie na żądanie zawsze na koniec każdego miesiąca - 
należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym lub poinformować o chęci 
otrzymania rachunku mailowo. 
6. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i 
przesłanie rachunku w formie elektronicznej przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, 
zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 
skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661). 

 
XV. WYNIKI 

1. Oficjalne wyniki poszczególnych edycji oraz listy zawodników: 
1 edycja – 16.12.2018 - http://foxter-sport.pl/honda-na-5-edycja-1 
2 edycja – 06.01.2019 - http://foxter-sport.pl/honda-na-5-edycja-2 
3 edycja – 10.02.2019 - http://foxter-sport.pl/honda-na-5-edycja-3 
4 edycja – 10.03.2019 - http://foxter-sport.pl/honda-na-5-edycja-4 
 
oraz na stronie Grand Prix: http://foxter-sport.pl/grandprix/zimowe-grand-prix-honda-na-5 

 
XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane osobowe uczestników cyklu biegowego będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 
2. Dane osobowe uczestników cyklu biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Firma Foxter. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 
cyklu biegów obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą 
miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany 
będzie projekt. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w cyklu biegów. Przez 
przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 
rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych 
osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach 
handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o 
ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi 
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując 
korespondencję na adres Organizatora. 

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu 
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane 
zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 
133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

 
 
 
XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z cyklem biegów należy składać na piśmie wraz z 

uzasadnieniem do Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wolności 20, 62-045 Pniewy z dopiskiem 

http://foxter-sport.pl/honda-na-5-edycja-1
http://foxter-sport.pl/honda-na-5-edycja-2
http://foxter-sport.pl/honda-na-5-edycja-3
http://foxter-sport.pl/honda-na-5-edycja-4
http://foxter-sport.pl/grandprix/zimowe-grand-prix-honda-na-5
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„Honda na 5 – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – 
bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą 
rozpatrywane. 

3. Reklamacje dotyczące cyklu biegów rozpatrywane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 
ich otrzymania. 

4. Decyzja w sprawie reklamacji dotyczących cyklu biegów będzie ostateczna. 
 
XVIII. UWAGI KOŃCOWE 
 
1. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów. 
2. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma:  
     - w trzech pierwszych edycjach: drożdżówkę i herbatę po starcie  
     - w edycji finałowej: drożdżówkę i herbatę po starcie oraz okolicznościowy medal finishera 
3. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, pozostawiając tą kwestię w gestii uczestników. 
4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną. 
5. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii 

wręczenia nagród. 
6. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
8. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, 

ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy 
i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów. 

9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem 
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia 
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze 
majątkowym. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do rywalizacji każdy zawodnik we własnym 
zakresie przebadał swoje zdrowie na brak przeciwskazań do udziału w zawodach. 

10. W przypadku zejścia z trasy zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania Organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom 
lub obsłudze tras, a następnie obowiązkowo w Biurze Zawodów. Wymóg ten podyktowany jest 
względami bezpieczeństwa. 

11. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów są ostateczne i niezmienne. 


