
Regulamin konkursu na opracowanie trasy Biegu Głównego odbywającego 

się w ramach Krapkowickiego Biegu Ulicznego 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki 

uczestnictwa w konkursie (zwanym dalej „Konkursem”), którego celem jest 

opracowanie nowej trasy Biegu Głównego odbywającego się w ramach 

Krapkowickiego Biegu Ulicznego (zwanego dalej „Biegiem Głównym”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 

47-303 Krapkowice.  

3. Wszelkie informacje o Konkursie, w tym wyniki, publikowane będą na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach www.krapkowice.pl oraz na 

stronie Krapkowickiego Biegu Ulicznego www.bieg.krapkowice.pl  

II. UCZESTNICY KONKURSU 

W Konkursie może wziąć udział każda osoba zamieszkująca na stałe na terenie Polski, która 

ukończyła 18 lat. 

 

III. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Konkurs polega na wyznaczeniu nowej trasy Biegu Głównego.  

2. Trasa powinna zostać przeprowadzona ulicami miasta Krapkowice na dystansie 10 

km (z tolerancją +/-200 m) w jednej pętli. Proponowana trasa nie może uwzględniać 

Drogi Krajowej nr 45. 

3. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może złożyć maksymalnie 2 propozycje 

nowej trasy.  

IV. NADSYŁANIE PROJEKTÓW 

1. Propozycje nowej trasy należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 

ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice z dopiskiem „Nowa trasa Biegu Głównego” lub 

drogą elektroniczną promocja@krapkowice.pl.  

2. Termin nadsyłania projektów mija 15 czerwca 2021 r. o godz. 16.00. Propozycje 

projektów trasy złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych*.  

4. Projekt trasy może być przesłany w dowolnej formie, np.: lista kolejnych ulic  

z opisem zakrętów, szkic trasy naniesiony na mapę miasta, nagranie z przejazdu trasy 

lub w innej przejrzystej i zrozumiałej formie. 

V. OCENA PROJEKTÓW I NAGRODY 

1. O wygranej w Konkursie decyduje ocena projektu dokonana przez Komisję 

Konkursową. 

2. Komisja Konkursowa składa się z dyrektora Krapkowickiego Biegu Ulicznego, 

sekretarza gminy Krapkowice oraz zastępcy naczelnika Wydziału Organizacyjnego, 

Sportu i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.  

3. Podczas oceny projektów pod uwagę brane będą: atrakcyjność trasy, stopień 

trudności, bezpieczeństwo trasy i możliwości  jej zabezpieczenia.  

http://www.krapkowice.pl/
http://www.bieg.krapkowice.pl/
mailto:promocja@krapkowice.pl


4. Na podstawie oceny projektów Komisja Konkursowa wybierze autora najlepszej 

propozycji trasy, która uzyskała najwyższą ocenę. Wdrożenie zwycięskiej propozycji 

trasy uzależnione będzie od uzgodnień z odpowiednimi organami.  

5. Komisja ekspercka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt dotyczących 

nowej trasy. 

VI. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD 

1. Wyniki Konkursu oraz informacje o zwycięzcy zostaną podane do publicznej 

wiadomości do 30 dni od ostatecznego terminu nadsyłania projektów. 

2. Nagrodą główną jest pięcioletni darmowy start w Biegu Głównym. 

3. Organizator przewidział także dodatkowe nagrody, w postaci materiałów 

promocyjnych dla wszystkich uczestników Konkursu.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i tożsame z akceptacją niniejszego 

Regulaminu i zasad obowiązujących w trakcie trwania Konkursu. 

2. Nadesłane projekty stają się własnością Organizatora. Autorzy zobowiązują się do 

udzielenia nieodpłatnego i nieodwołalnego upoważnienia do wykorzystania 

nadesłanej pracy na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności do celów 

promocyjnych, wydawniczych i innych, zgodnych z działalnością Organizatora. 

Autor zezwala na utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką,  

(w tym drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową), wprowadzanie do obrotu 

egzemplarza oryginalnego oraz dalszych egzemplarzy, publicznego wystawiania  

i udostępniania, w tym w szczególności zamieszczania na materiałach promocyjnych, 

wydawniczych, stronach internetowych, tworzonych i publikowanych przez 

Organizatora. 

3. W przypadku odstąpienia laureata od przyjęcia nagrody lub niespełnienia przez 

laureata nagrody warunków formalnych, zawartych w niniejszym Regulaminie, 

następuje jego wykluczenie z grona laureatów. Nagrody w takim przypadku zostaną 

przyznane kolejnym Uczestnikom według osiągniętych wyników. 

4. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje wykluczenie 

Uczestnika z udziału w Konkursie. 

5. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego udział 

w Konkursie będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na 

potrzeby Organizatora, związane z organizacją i prawidłowym przebiegiem realizacji 

Konkursu. 

7. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji. 

8. Wszelkie sprawy sporne, dotyczące Konkursu, które nie zostaną rozstrzygnięte  

w sposób polubowny, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Organizatora. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie oraz 

przebiegu Konkursu, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną. 

* Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych 

osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl Treść pełnej klauzuli 

informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl 

mailto:umig@krapkowice.pl
http://www.bip.krapkowice.pl/

