
REGULAMIN 

I Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Biegu na Skocznię – Wisła, 3 września 2022 r. 

 

I. CEL IMPREZY: 

- Organizacja imprezy biegowej na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince  

- Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, 

- Kreowanie i propagowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce, 

- Wyłonienie mistrza Polski dziennikarzy w biegu na skocznię, 

- Integracja środowiska dziennikarskiego.  

II. ORGANIZATOR I PARTNERZY 

Organizatorem biegu jest Urząd Miejski w Wiśle przy współpracy z Samorządem Województwa 

Śląskiego,  

Głównym partnerem są apartamenty Vislow Resort  

Partnerem wspierającym jest Wiślański Skipass  

III. TERMIN BIEGU I MIEJSCE  

03.09.2022 r. start godz. 19:15, biuro zawodów czynne od godziny 13:00 – Skocznia narciarska w 

Wiśle Malince 

Bieg odbywa się na dystansie 250 m przy maksymalnym nachyleniu skoczni 37 stopni. Start jest u 

podstawy skoczni na zeskoku, meta na górze najazdu (obok belki startowej dla skoczków). Na całej 

długości zeskoku rozciągnięta jest specjalna siatka. 

Impreza odbywa się w ramach zawodów Barbarian Hill – V Mistrzostwa Polski w Biegu na Skocznię. 

V. UCZESTNICTWO 

1. W zawodach mogą brać udział wyłącznie dziennikarki i dziennikarze posiadający legitymację 

prasową i regularnie pracujące lub współpracujące z mediami.  

2. Udział w zawodach mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie, które najpóźniej w dniu zawodów 

ukończyły 18 lat. 

3. Redakcja o zasięgu ogólnopolskim może wystawić maksymalnie 3 uczestników, redakcja o zasięgu 

lokalnym maksymalnie 1 uczestnika. 

4. Udział w zawodach w ramach Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Biegu na Skocznię jest zwolniony z 

opłaty startowej.  

5. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu uczestnictwa w imprezie oraz zgodę na jego 

przestrzeganie. 

VI. ZASADY ZAPISÓW 

1. Limit uczestników – 50; obowiązuje kolejność zgłoszeń. 



2.Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: 

 https://tiny.pl/wxhj7  

W zgłoszeniu należy przesłać m.in.: 

a) Imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika 

b) Redakcję, którą uczestnik reprezentuje 

c) Numer telefonu oraz adres mailowy do kontaktu 

d) Informację o zapotrzebowaniu na nocleg TAK/NIE 

e) Potwierdzenie udziału w kolacji integracyjnej po zawodach TAK/NIE 

3. Termin zgłoszeń mija 30 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00 

VII. PROGRAM. 

19:05 – rozgrzewka  

19:15 – start Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Biegu na Skocznię 

20:00 – dekoracja zwycięzców 

VIII. ŚWIADCZENIA. 

W ramach zgłoszenia uczestnicy otrzymują: 

1. Możliwość wzięcia udziału w biegu + pakiet startowy w biurze zapisów. 

2. Pamiątkowy medal (warunek - dotarcie do mety) 

3. Możliwość noclegu w obiekcie Vislow Resort (1 km od miejsca zawodów) z 3 na 4 września, a w 

wyjątkowych sytuacjach już od 2 do 4 września. (dla uczestników, których redakcje mieszczą się 

powyżej 100 km od miejsca zawodów) 

4. Udział w zamkniętej kolacji tylko dla uczestników i zaproszonych gości w pasterskiej kolibie (3 

września, około godz. 20:30) 

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY 

Puchary i nagrody rzeczowe będą przyznawane w następujących kategoriach: 

1. Kobiety – miejsca I-III, 

2. Mężczyźni – miejsca I-III, 

X. DANE OSOBOWE 

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do 

celów związanych z realizacją zawodów. 

XI. OCHRONA WIZERUNKU 

Uczestnicy Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Biegu na Skoczni wyrażają zgodę na publikację ich 

wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) 

oraz materiałach promocyjnych biegu. 

XII. INNE 

https://tiny.pl/wxhj7


1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów porządkowych i 

bezpieczeństwa oraz doraźnych zarządzeń Organizatora imprezy lub służb ochrony. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione przedmioty na terenie 

imprezy. 

3. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków 

odurzających, zachowujące się agresywnie 

4. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu, w szczególności życiu oraz zdrowiu innych osób obecnych na tej imprezie, a w 

szczególności przestrzegać niniejszego regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy z przyczyn niedających się 

przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody). 

6. Zakazane jest startowanie w butach z kolcami. 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

2. Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora za przebieg zawodów jest Tadeusz Papierzyński, 

kierownik Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle. Pytania 

dotyczące regulaminu oraz samej imprezy należy kierować e-mailowo na adres: tadeusz@wisla.pl 

bądź telefonicznie pod numer 33 857 8848. 

3. Poprzez uczestnictwo w zawodach wszyscy zawodnicy uznają, że przystępują do niego na własne 

ryzyko oraz odpowiedzialność i będą osobiście odpowiedzialni za każdą szkodę poniesioną przez 

siebie lub osoby trzecie jako rezultat swojego postępowania, zaniedbania czy niedopatrzenia. 

Uczestnicy zawodów poprzez uczestnictwo w zawodach uznają, że nie będą występować z 

roszczeniem przeciwko organizatorom zawodów i innym osobom uczestniczącym w zawodach w 

jakimkolwiek charakterze, z wyjątkiem sytuacji, gdy uszczerbek na zdrowiu lub szkoda materialna 

będzie wynikiem umyślnego działania wymienionych wyżej osób lub jednostek. 

mailto:tadeusz@wisla.pl

