
 

 

REGULAMIN 
Bieg Morsów MOKRE Majtki + Bieg SUCHE Majtki 

5.12.2020-20.03.2021, edycja wirtualna 

 
I. ORGANIZATOR 
- Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni; 
- Music Sport Events; 
- Perfekt Plan Organizacja Imprez; 
- Stowarzyszenie NOL Tychy. 
 
Wszelkie informacje, które nie zostały zapisane w niniejszym regulaminie, na 
bieżąco pojawiać się będą na stronach: 
- https://www.facebook.com/events/281602316136220 
- https://www.perfektplan.pl/iii-tyski-bieg-morsow/ 
 
II. INFORMACJE OGÓLNE 
1. W ramach wirtualnej edycji Biegu Morsów Mokre Majtki + Bieg SUCHE Majtki 
odbędą się następujące rywalizacje sportowe: 
– Bieg Mokre Majtki dystans 6,5 km + 3 wejścia do wody na odcinkach ok. 100-150 metrów 
„po pas”. 
– Bieg Suche Majtki dystans 6,5 km 
– Suche Kije (Marsz Nordic Walking) dystans 6,5 km 
- Biegi dla dzieci: 
* do 6 lat; dystans – ok. 250 m; 
* 7-8 lat; dystans – ok. 500 m; 
* 9-10 lat; dystans – ok. 750 m; 
* 11-12 lat; dystans – ok. 1000 m. 
 
III. KLASYFIKACJA 
Ważne! Oficjalny start zawodów odbędzie się 5 grudnia o godzinie 13:00 
Od tego momentu, od godziny 13:00 podczas zawodów będą prowadzone klasyfikacje wśród 
Uczestników, którzy zaraz po starcie  5 grudnia jako pierwsi najszybciej opublikują swój 
wynik na facebookowym wydarzeniu Tyskiego Biegu Morsów MOKRE Majtki + Bieg SUCHE 
Majtki (własne zdjęcie + zdjęcie z ednomondo lub z zegarka). 
Uwaga! 
Starty przed czasem, np. o 12:59 nie będą brane po uwagę przy wyłanianiu zwycięzców na 
podium w klasyfikacji generalnej. 
Dystans musi być ten sam na który Uczestnik wybrał przy zapisie na bieg. 

Zawodnicy z pierwszych miejsc będą szczegółowo weryfikowani. 
 
Zawodnicy otrzymają nagrody, wg poniższych dystansów: 
- klasyfikacja najszybszej kobiety w kategorii Mokre Majtki 
- klasyfikacja najszybszego mężczyzny w kategorii Mokre Majtki  
- klasyfikacja najszybszej kobiety w kategorii Suche Majtki 
- klasyfikacja najszybszego mężczyzny w kategorii Suche Majtki  
- klasyfikacja najszybszej kobiety w kategorii Suche Kije 
- klasyfikacja najszybszego mężczyzny w kategorii Suche Kije 

https://www.perfektplan.pl/iii-tyski-bieg-morsow/


 

 

 
Ponadto, przez cały czas trwania zawodów tj. od 5.12. 2020do 20.03.2021 prowadzona 
będzie klasyfikacja wśród Uczestników w przebraniach. Osoby, które chcą wziąć udział w 
rywalizacji, mają obowiązek w czasie trwania zawodów przebiec trasę wg dystansu na który 
się zapisali w przebraniu, następnie opublikować swoje zdjęcie na facebookowym 
wydarzeniu.  
Aż 10 Uczestników, nagrodzimy voucherem na kolejny start w organizowanych przez nas 
zawodach. Nagrody będą wysyłane za pośrednictwem poczty email. 
 
IV. UCZESTNICTWO 
W biegu dla dorosłych mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a także niepełnoletnie, które 
najpóźniej w dniu swojego startu ukończą 13 rok życia. Osoby poniżej 13 roku życia mogą 
wziąć udział w biegu, ale pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą 
się odbywać tylko przez ich dorosłych opiekunów. 
 
Wydarzenie nie jest imprezą masową, ma charakter indywidualny połączony z rywalizacją 
sportową. Uczestnicy sami wyznaczają sobie w przedziale czasowym od 5.12.2020 do 
20.03.2021 miejsce i trasę biegu. Każdy uczestnik ma za zadanie pokonać dystans na który 
zapisał się podczas rejestracji do zawodów. 
 
Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i 
pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego 
bieg z widocznym dystansem i czasem. 
 
Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez 
Organizatora na stronie https://www.perfektplan.pl/iii-tyski-bieg-morsow/ 
Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu 
pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem. Zgłoszenie można 
wpisać tylko raz. 
 
Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę. 
 
Pakiety będą wysyłane w ciągu 3-5 tygodni od przesłania wyników przez Uczestnika. 
 
W biegach i marszu Nordic Walking mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zostaną wpisani 
na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału i dokonaniu opłaty startowej. 
Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego regulaminu i tym samym w 
pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.  
Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest 
Organizator oraz Uczestnik biegu. 
Zawodnik startuje w wydarzeniu na własną odpowiedzialność znając stan swojego zdrowia i 
wobec braku przeciwwskazań do udziału w tego typu wydarzeniu. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne kontuzje uczestnika wynikające z udziału w wydarzeniu. 
Wyniki przyjmujemy do 20.03.2021 r. 
 
 
 



 

 

V. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego 
znajdującego się na stronie internetowej www.dostartu.pl 
2. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty 
startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku 
bankowego Organizatora. 
3. W przypadku rezygnacji z udziału przez Uczestnika, nieukończenia przez niego biegu lub 
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie 
podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na bieg odbywający się w roku następnym. 
 
OPŁATY: 
Dla pierwszych 100 osób obowiązuje opłata promocyjna - 39 zł. 
Po osiągnieciu limitu w I turze, w kolejnych turach obowiązują następujące opłaty: 
* od 101 do 200 opłaconych – 49 zł; 
*od 201 do 300 zł – 59 zł; 
* powyżej 300 opłaconych – 69 zł. 
 
VI. PAKIET STARTOWY 
W ramach pakietu zawodnik otrzymuje m.in: 
- pamiątkowy medal w przypadku ukończenia biegu i przesłania rezultatu 
- pamiątkowe majtki 
 
Pakiety startowe będą wysyłane za pośrednictwem poczty. 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu. 
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie, 
wynikające z winy Uczestników. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i aktualizacji w regulaminie, w tym 
wprowadzenia limitu Uczestników. 
4. Uczestnik dokonując rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych, do celów związanych z realizacją zadania oraz zgadza się, aby jego dane pojawiły 
się na liście zawodników publikowanej w Internecie, mediach i zdjęciach z niniejszej imprezy. 


