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I. ORGANIZATOR: 

1. Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec. 

II. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA: 

1. CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden onTour - wirtualnie to indywidualny bieg na dystansie: 

5km - dla osób powyżej 16 roku życia lub krótszym - dla dzieci i młodzieży (między 300m, a 

2km w zależności od kategorii wiekowej). Bieg nie ma ustalonego miejsca startu, trasy, ani 

dokładnego terminu - każdy z uczestników sam decyduje o tym kiedy i gdzie zaliczy bieg. 

2. CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden onTour - wirtualnie to możliwość zaliczenia udziału w 

wydarzeniu dla osób, którym nie odpowiada termin biegu w ich mieście lub z różnych 

powodów nie chcą brać udziału w „biegu masowym”. 

III. CEL ZAWODÓW: 

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z 

elementów zdrowego trybu życia. 

2. Promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody. 

3. Promowanie aktywności fizycznej wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii. 

4. Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu w okresie wakacyjnym. 

IV. TERMIN I MIEJSCE: 

1. Zawodnik może odbyć Bieg na własnej trasie w dowolnym miejscu. 

2. Termin biegu „na własnej trasie”: 19 lipca – 31 sierpnia. 

V. TRASA I DYSTANS: 

1. Sugerowany dystans biegu uzależniony jest od kategorii wiekowej i wynosi: 

• Bieg główny – powyżej 15 lat (2005 –) – dystans ok. 5km; 

• D0 – do 5 lat (– 2016) – dystans ok. 300 m; 

• D1 – 6 – 7 lat (2015 – 2014) – dystans ok. 300 m; 

• D2 – 8 – 9 lat (2013 – 2012) – dystans ok. 600 m; 

• D3 – 10 – 12 lat (2011 – 2009) – dystans ok. 1 km; 

• D4 – 13 – 15 lat (2010 – 2006) – dystans ok. 2 km; 

• wyznaczenie, wskazanie trasy biegu oraz pomiar czasu leży w obowiązku Zawodnika 

lub Rodzica / Opiekuna (w przypadku kategorii dziecięco-młodzieżowych). 

2. Zawodnikom zaleca się pokonanie trasy biegu przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia 

co do dystansu społecznego. 

3. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

VI. UCZESTNICY: 

1. W biegu „CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden onTour – wirtualnie” prawo uczestnictwa mają 

wyłącznie osoby urodzone w roku 2005 lub wcześniej. 

2. Zawodnicy urodzeni w roku 2006 i później mogą wziąć udział w biegu „CITY TRAIL z Nationale-

Nederlanden onTour Junior – wirtualnie”. 

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA: 

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w 

panelu: www.zapisy.krokdonatury.pl oraz dokonanie opłaty startowej. 

2. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Zgłoszenia możliwe są od 20 maja i zakończą się 31 sierpnia.  

4. Każdy uczestnik Biegu (lub Rodzic / Opiekun) ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w 

zależności od wybranej opcji pakietu startowego: 

• 14,90 zł - pakiet „BIEGNĘ DLA SIEBIE”; 
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• 37,90 zł - pakiet „BIEGNĘ PO MEDAL”; 

• dodatkowo, za dopłatą każdy z uczestników będzie mógł wybrać pakiet charytatywny 

i „posadzić z nami las”: 2, 4, 6 lub 8 m2 (koszt jednego m2 to 4zł brutto – w tym 8% 

podatku VAT) 

5. Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe Dotpay 

(kartą, Blikiem lub przelewem). 

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

VIII. PAKIET STARTOWY: 

1. CITY TRAIL onTour – wirtualnie „BIEGNĘ DLA SIEBIE”: 

• możliwość udostępnienia / wydrukowania numeru; 

• możliwość udostępnienia wirtualnego medalu po zaakceptowaniu wyniku biegu. 

2. CITY TRAIL onTour – wirtualnie „BIEGNĘ PO MEDAL”: 

• możliwość udostępnienia / wydrukowania numeru; 

• możliwość udostępnienia wirtualnego medalu po zaakceptowaniu wyniku biegu; 

• po zaakceptowaniu wyniku zawodnik otrzymuje przesyłkę zawierającą: 

▪ numer startowy; 

▪ okolicznościowy medal; 

• koszty wysyłki wliczone są w cenę pakietu startowego. 

IX. ZASADY BIEGU: 

1. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 5km. 

2. Wskazany dystans można pokonać w terminie od 19 lipca do 31 sierpnia. 

3. Zawodników nie obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy biegu. 

4. Każdy ze zgłoszonych zawodników po zaksięgowaniu jego płatności będzie miał możliwość 

pobrania numeru startowego. Numer można wydrukować i przymocować na klatce piersiowej 

w czasie biegu, nie jest to jednak warunek konieczny. 

5. Pomiar czasu: 

• Bieg główny: Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem 

rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania linku do 

aktywności w trakcie której pokonywaliśmy trasę biegu lub zdjęcia/zrzutu ekranu 

pokazującego bieg; 

• Biegi dla dzieci i młodzieży: Uczestnik lub Rodzic / Opiekun może mierzyć czas biegu 

dowolnym urządzeniem rejestrującym czas (np. stoper w telefonie). 

6. Potwierdzenie zaliczenia biegu: 

• Bieg główny: po ukończeniu biegu głównego Uczestnik uzupełnia swój wynik 

wchodząc w zakładkę „zgłoszenia” w panelu zapisów zapisy.krokdonatury.pl w 

terminie do 7 września: 

▪ wpisując czas swojego biegu; 

▪ przesyłając link do aktywności lub zdjęcie lub zrzut ekranu pokazujący bieg; 

• Biegi dla dzieci i młodzieży: po ukończeniu biegu w kategoriach dziecięco-

młodzieżowych Rodzic / Opiekun uzupełnia wynik uczestnika wchodząc w zakładkę 

„zgłoszenia” w panelu zapisów zapisy.krokdonatury.pl i wpisując czas jego biegu. 

7. Zgłoszenia podlegać będą weryfikacji przez sędziów pod kątem poprawności przebiegnięcia 

trasy biegu oraz dystansu, a po akceptacji wyniki pojawią się automatycznie na liście wyników. 

8. Wynik można poprawić i wysłać ponownie (nawet kilka razy), jednak kolejnego zgłoszenia nie 

można wysłać wcześniej niż po akceptacji poprzedniego biegu przez sędziów. 
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9. Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę. 

10. W przypadku biegu głównego pod uwagę będzie brany wynik, który będzie udokumentowany 

na zdjęciu / zrzucie ekranu lub w linku kierującym do danej aktywności. Uczestnik zobowiązany 

jest do zatrzymania zegarka i zapisania śladu biegu po skończonym biegu. Jeśli w linku / zrzucie 

ekranu będzie widniał dłuższy dystans (a w związku z tym także czas) to taki czas zostanie 

przypisany zawodnikowi w oficjalnych wynikach. 

11. Pakiety startowe (+ ewentualnie zakupione w trakcie rejestracji gadżety) będą wysyłane za 

pośrednictwem paczkomatu najpóźniej w ciągu 4 tygodni od przesłania wyniku przez 

Uczestnika. 

X. KLASYFIKACJE I NAGRODY: 

1. Na podstawie przesłanych wyników, prowadzona będzie wyłącznie lista alfabetyczna 

finisherów.  

2. Nie przewiduje się nagród dla najszybszych zawodników. 

XI. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU: 

1. Dane osobowe uczestników CITY TRAIL onTour - wirtualnie będą przetwarzane w celach 

przeprowadzenia imprezy oraz w celach marketingowych. 

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem 

w Biegu CITY TRAIL onTour - wirtualnie obejmuje także publikację imienia i nazwiska 

uczestnika wraz z nazwą miejscowości, która została wskazana w Panelu użytkownika. 

3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku przez Organizatorów oraz ich sponsorów / partnerów. Związane jest 

to z promocją i realizacją zawodów. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w 

formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku 

będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 

roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

6. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek 

informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na 

stronie zapisy.krokdonatury.pl w zakładce „polityka prywatności”. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność (lub Rodzica / Opiekuna w 

przypadku dzieci i młodzieży) i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy / Rodzice / 

Opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń 

ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 

wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że 

Uczestnik / Rodzic / Opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się 
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z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu 

wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

2. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu. 

3. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 

potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu. 

4. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy o przestrzeganie 

zasad „fair play”. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem 

lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze 

czy w sposób inny niż na własnych nogach. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w 

Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej: www.citytrail.pl. 

6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 


