
REGULAMIN  DLA UCZESTNIKÓW AKCJI BIEGIEM PO ZDROWIE  

NATURALNIE BIEGAM ! 

I.  Postanowienia Ogólne: 

1. Organizatorami konkursu „Konkursu dla uczestników akcji BIEGIEM PO ZDROWIE”, 

zwanego dalej KONKURSEM, jest: 

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie ,,Radio Koszalin’’ S.A. z siedzibą 

przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin,  

zwane dalej Organizatorem. 

2. „Konkurs dla uczestników akcji BIEGIEM PO ZDROWIE” jest jednym z elementów 

Akcji BIEGIEM PO ZDROWIE, która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2017 r. i składać 

będzie się z biegu masowego ulicami Koszalina oraz festynu sportowo-rekreacyjnego 

zorganizowanego na „terenach Wodnej Doliny”. 

3. Aby wziąć udział w akcji BIEGIEM PO ZDROWIE oraz towarzyszącej jej Konkursie, 

należy zapisać się do udziału w Biegu i odebrać kartę startową. Zapisy uczestników 

Biegu będą przyjmowane w dniu Biegu od godziny 9.00 do 11.45 oraz w tygodniu 

poprzedzającym Akcję, w siedzibie Radia przy ulicy Piłsudskiego 41.  Bieg odbędzie się 

w sobotę 3 czerwca 2017  r. i rozpocznie się o godzinie 12.00 spod budynku Radia 

Koszalin przy ulicy Piłsudskiego 41. Następnie uczestnicy Biegu udadzą się 

wyznaczonymi ulicami na metę, zlokalizowaną na „terenach Wodnej Doliny”. W Biegu 

mogą uczestniczyć jedynie osoby posiadające kartę startową. Każdy uczestnik, który 

ukończy Bieg, po oddaniu na mecie karty startowej otrzyma nagrodę w postaci torby ze 

śniadaniem. Oddane przez uczestników akcji karty startowe stanowić będą podstawę do 

przeprowadzenia „Konkursu dla uczestników akcji BIEGIEM PO ZDROWIE”, w 

ramach którego wyłonione osoby otrzymają nagrody rzeczowe. 

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest ukończenie Biegu i oddanie karty startowej do 

jednego ze stanowisk zlokalizowanych na mecie Biegu. 

5. Rozstrzygnięcie „Konkursu dla uczestników akcji BIEGIEM PO ZDROWIE” nastąpi w 

oparciu o karty startowe, które zostaną zwrócone Organizatorom po zakończeniu Biegu 

(w punktach wydawania śniadań). 

6. Jedna osoba może oddać tylko jedną kartę startową. 

7. Każdy zawodnik startuje na  własną odpowiedzialność , co potwierdza wypełniając 

kartę startową.  

8. Uczestnicy biegu ustawiaja się w strefie wyznaczonej przez Organizatora biegu. 

9. Przyznanie dodatkowych nagród rzeczowych nastąpi w czasie festynu sportowo-

rekreacyjnego odbywającego się w ramach akcji BIEGIEM PO ZDROWIE w dniu 3 

czerwca 2017 r. w godzinach 12.00-16.00.  



10. Warunkiem uprawniającym do otrzymania nagrody, oprócz warunku wskazanego w 

punkcie 4 Regulaminu, będzie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie 

związane z realizowaną Akcją. 

11. Nazwiska laureatów Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej 

www.prk24.pl oraz FB 

12. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. 

13. W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy kwotę 760 złotych brutto, osoba do niej 

uprawniona będzie mogła ją odebrać po opłaceniu 10% podatku od wygranej w 

siedzibie Radia Koszalin przy ul. Piłsudskiego 41 w godzinach 10.00-15.00 nie później 

niż do dnia 18 czerwca 2017 r. 

14. Nieodebranie przez osobę uprawnioną w terminie do 18 czerwca 2017 r. oznacza, iż 

osoba uprawniona zrzeka się nagrody oraz wszelkich roszczeń o jej wydanie. 

15. Reklamacje  dotyczące „Konkursu dla uczestników akcji BIEGIEM PO ZDROWIE” 

należy przesyłać  na adres: Radio Koszalin S.A., ul. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem 

wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń 

16. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej 

szczegółowym uzasadnieniem.  

17. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez 

Organizatorów. 

18. Wzięcie udziału w Konkursie, organizowanym w ramach akcji BIEGIEM PO 

ZDROWIE, oznacza zgodę jego uczestników na warunki Konkursu określone 

niniejszym Regulaminem.  

19. Dane osobowe osób biorących udział w akcji BIEGIEM PO ZDROWIE będą 

wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2002.101.926 ) 

20. Na trasie biegu nie mogą przebywać osoby bez karty startowej, z wyjątkiem osób 

pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być 

usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służb. 

 

II . Cele i założenia imprezy : 

1.  Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej 

2.  Promocja miasta Koszalina 

3.  Propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej  społeczności  

4.  Promocja Biegów Śniadaniowych 

http://www.prk24.pl/


5.  Popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

 

III. Termin i miejsce imprezy : 

1.  Bieg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2017 r. (sobota) ulicami miasta Koszalin (bez względu   

     na warunki atmosferyczne)  

2.  Start zlokalizowany będzie przy budynku Polskiego Radia Koszalin przy ul.   

     Piłsudskiego 41  

3.  Meta biegu – Wodna Dolina  

4.  Rozpoczęcie biegu godz. 12:00 

5.  Długość trasy wynosi 3 km 

7.  Uczestnicy biegu na starcie ustawiają się w strefie wyznaczonej prze organizatora biegu 

8.  Szczegółowa trasa biegu poniżej  

 

IV. Postanowienia końcowe:  

1.  Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy Regulamin 

2 . Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wywiadów z uczestnikami,  

     fotografowania oraz filmowania na potrzeby reklamowe i promocyjne , wykorzystania  

     tychże materiałów w Internecie (m.in. strona www.prk24.pl, profilu FB Polskiego Radia  

     Koszalin) lub w antenowych  transmisjach  

3.  Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających nielegalnych substancji   

    oraz napojów alkoholowych . Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i     

    substancji zarówno przed, jak i w trakcie imprezy pod warunkiem wykluczenia.  

4. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz,  Organizator zastrzega     

    sobie możliwość niedopuszczenia go do biegu lub usunięcia go w jego w trakcie 

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn 

8. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator 

 

 

Koszalin, 27 marca 2017 r. 


