
REGULAMIN 

Przełaje Niepodległości, AWF Warszawa, 11 listopada 2021 r. 

I. CEL IMPREZY  

Przełaje Niepodległości odbywają się w ramach 58. Varsoviady. Cele przeprowadzenia otwartego biegu 

przełajowego są zbieżne i pokrywają się z celami 58. Varsoviady.  

II. ORGANIZATOR  

Organizatorem   jest  Akademicki  Związek  Sportowy  Warszawa  przy  współpracy  Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz warszawskich Klubów Uczelnianych AZS i Studiów WFiS.  

 III. PROGRAM IMPREZY  

10:00 – 10:45 – biuro zawodów – wydawanie numerów startowych, 

11:11 – start biegu kobiet (4,5 km) 

12:00 – start biegu mężczyzn (4,5 km) 

12:30 – dekoracje kategorii OPEN 

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

Przełaje Niepodległości odbędą się 11 listopada 2021 r. na terenie Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie, ul. Marymoncka 34. Start i meta zawodów będą zlokalizowane na terenie poligonu AWF 

(kampus). Trasa wiedzie po trawiastych i lesistych ścieżkach kampusu AWF Warszawa. Start biegów 

kobiet nastąpi o godz. 11:11, start biegów mężczyzn o godz. 12:00. 

V. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. W Przełajach Niepodległości może uczestniczyć każdy, kto akceptuje postanowienia Regulaminu i w 

dniu przeprowadzenia zawodów ukończył 16 lat. Zawodnicy/zawodniczki niepełnoletni muszą 

przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja do biegu za pośrednictwem strony: 

https://dostartu.pl/prze-aje-niepodleg-osci-m6619  

3. Warunkiem przystąpienia do rywalizacji jest okazanie OŚWIADCZENIA COVID. 

4. Organizator przewiduje limit zgłoszeń 105 osób w kategorii Open w biegu kobiet i 105 osób w 

kategorii Open w biegu mężczyzn. Do limitu nie są wliczane osoby zgłaszające się do 58. Varsoviady 

oraz Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w biegach przełajowych, niemniej te osoby 

wliczają się do klasyfikacji Open zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn.  

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiału foto/wideo z biegu na stronie 

internetowej oraz  w  mediach  społecznościowych  należących  do  organizatora.  Startując  w  

zawodach  uczestnicy/uczestniczki wyrażają zgodę na publikację wizerunku ujawnionego w tychże 

zdjęciach / filmach w celach związanych z promocją i popularyzacją zawodów.  

2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej pod 

adresem  

https://dostartu.pl/prze-aje-niepodleg-osci-m6619


varsoviada.azs.waw.pl.  

  

VII. ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia odbywają się za pomocą panelu rejestracyjnego dostępnego pod adresem: 

https://dostartu.pl/prze-aje-niepodleg-osci-m6619  

2. Dokonując zgłoszenia zawodnik/zawodniczka potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem 

i akceptację jego zapisów. 

VIII. UWAGI KOŃCOWE  

1. Zawody przeprowadzane będą zgodnie z niniejszym Regulaminem. W kwestiach nieuregulowanych 

Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Ewentualne protesty należy składać do komisji sędziowskiej w terminie 30 minut od zakończenia 

danego biegu.  

3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 

Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie 

mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z 

tego tytułu odpowiedzialności.  

4. Administratorem danych osobowych uczestników Przełajów Niepodległości jest Akademicki Związek 

Sportowy Warszawa z siedzibą: ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa.  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach. Każda osoba, której dane 

dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich 

usunięcie lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi na dany dzień zasadami sanitarnymi 

związanymi z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.   

6. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. 

 

Kontakt do organizatora: 

AZS Warszawa 

ul. Szpitalna 5 m 19 

00-031 Warszawa 

Karol Daniluk 500-226-908 karol.daniluk@azs.pl 

https://dostartu.pl/prze-aje-niepodleg-osci-m6619

