
PRAVIDLÁ- 

BEH V SZCZAWNICI 2020 

1. ÚČELOM PODUJATIA JE: 

▪ popularizácia športových a športových aktivít, 

▪ popularizácia horských športov ako formy športovej činnosti, 

▪ výber najlepších horských bežcov, 

▪ podpora turistického regiónu Pieniny, Beskidu Sądecki, Szczawnica v Poľsku a vo svete, 

▪ podporovať ekologické povedomie, 

▪ podpora bezpečného behu v horách. 

2. ORGANIZÁTOR  

Fundacja Strefa Przygód 

Staw II 12/17 

62-420 Strzałkowo 

NIP: 667 176 65 77 

 

Mountain Touch 

ul. Pod Sadami 5a 

34-460 Szczawnica 

NIP: 631 251 03 75 

3. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 V rámci behov účastníci si môžu vybrať jednu zo piatich trás: 

▪ Hardy Rolling – 11 km 

▪ Chyża Durbaszka – 20 km 

▪ Wielka Prehyba – 43 km 

▪ Trasa 64 km – 64 km 

▪ Niepokorny Mnich – 97 km 

4. ČAS A MIESTO: 

▪ Beh sa uskutoční 25. apríla 2020 roku; 

5. PRAVIDLÁ ÚČASTI 

▪ Bežec musí byť dospelá osoba, musi sa zaregistrovať prostredníctvom prihlášky, zaplatiť 

registračný poplatok a pri registrácii v kancelárii pretekov podpísať vyhlásenie, že on /ona 

štartuje na jeho / jej vlastné riziko; 

▪ Bežci, ktorí majú 16-17 rokov sú povinní mať povolenie pre účasť podpísané rodičmi / 

zákonnými zástupcami a ich rodné čislo. Rodič alebo zákonný zástupca je povinný byť v 

kancelárii pri registrácii, aby organizátori mohli overiť jeho doklad totožnosti. 

 

 

 



6. PODROBNOSTI O TRASE: 

 

A. Hardy Rolling – 11 km 

Vzdialenosť:  10,8  km 

Výška: +430 m / -550 m 

Termín: 25. apríla 2020 (sobota) 

Štart: Jaworki, Parking pod Durbaszką 

Meta: Szczawnica 

Časový limit: 3 hodiny 

Limit: 500 účastníkov 

 

B. Chyża Durbaszka - 20 km 

Vzdialenosť: 19,9 km 

Výška +820 m / -970 m 

Termín: 25. apríla 2020 (sobota) 

Štart: Jaworki, trhové námestie 

Meta: Szczawnica 

Časový limit: 5 hodín 

Limit: 500 účastníkov 

 

C. Veľká Prehyba - 43 km 

Vzdialenosť 43,3 km 

Výška: +1925 m / -1925 m 

Termín: 25. apríla 2020 (sobota) 

Štart: Szczawnica 

Meta: Szczawnica 

Časový limit: 9 hodín 

Limit: 820 účastníkov 

 

D. Dziki Groń - 64 km 

Vzdialenosť: 64,0 km 

Výška: +3150 m / -3150 m 

Termín: 25. apríla 2020 (sobota) 

Štart: Szczawnica 

Meta: Szczawnica 

Časový limit: 13 hodín 

Limit: 500 účastníkov 

 

E. Nepoškvrnený mních - 97 km 

Vzdialenosť: 97,2 km 

Výška: +4100 m / -4100 m 

Termín: 25. apríla 2020 (sobota) 

Štart: Szczawnica 

Meta: Szczawnica 

Časový limit: 17 hodín 

Limit: 300 účastníkov 

 

 



7. TECHNICKÉ VYHLÁSENIE 

▪ Organizátor vydá technické vyhlásenie s podrobnejšími informáciami o behu; 

▪ Technické vyhlásenie bude zaslané všetkým účastníkom prostredníctvom e-mailu a 

zverejnené na internetových stránkach najneskôr 5 dní pred behom. 

8. REGISTRÁCIA 

▪ Registrácia je možná cez náš registračný systém a prostredníctvom internetovej stránky: 

www.zapisy.strefaprzygod.pl 

▪ Aby sa zaregistrovať, bežec musí mať účet v systéme, následne sa prihlásiť, vybrať trasu, 

kliknúť "zaregistrovať sa" a poskytnúť aj ďalšie informácie (napr. typ jedla, a pod.) 

▪ V každom behu, po dosiahnutí limitu miest, sa automaticky otvoria záznamy do rezervného 

zoznamu, obmedzené na 50 miest pre daný závod. 

▪ Štartovné listiny sa overujú podľa uplynutia platobných termínov v danom závode. Aktuálne 

informácie o poslednej aktualizácii zoznamu sú na stránke súťaže, v hornej časti štartového 

zoznamu. 

▪ V prípade prenosu z rezervného zoznamu do hlavného zoznamu bude hráč informovaný e-

mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. 

 

Niepokorny Mnich 

▪ Registrácia je otvorená od 5. novembra 2019 (od 20:00 hod.) do 1. marca 2020 (do 20:00 

hod.), alebo až do dosiahnutia limitu účastníkov (290 osôb); 

▪ Registračný poplatok musí byť zaplatený do 5 dní od registrácie. V prípade, že platba nebude 

realizovaná, registrácia bude neplatná; 

▪ Organizátor má k dispozícii ďalších 10 miest pre elitných účastníkov, sponzorov a partnerov. 

 

Dziki Groń 

▪ Registrácia je otvorená od 12. novembra 2019 (od 20:00 hod) do 1. marca 2020 (do 20:00 

hod.), alebo až do dosiahnutia limitu účastníkov (500 osôb); 

▪ Registračný poplatok musí byť zaplatený do 5 dní od registrácie. V prípade, že platba nebude 

realizovaná, registrácia bude neplatná; 

▪ Organizátor má k dispozícii ďalších 20 miest pre elitných účastníkov, sponzorov a partnerov. 

 

Wielka Prehyba 

▪ Registrácia je otvorená od 19. novembra 2019 (od 20:00 hod) do 1. marca 2020 (do 20:00 

hod.), alebo až do dosiahnutia limitu účastníkov (820 osôb); 

▪ Registračný poplatok musí byť zaplatený do 5 dní od registrácie. V prípade, že platba nebude 

realizovaná, registrácia bude neplatná; 

▪ Organizátor má k dispozícii ďalších 50 miest pre elitných účastníkov, sponzorov a partnerov. 

 

Chyża Durbaszka 

▪ Registrácia je otvorená od 26. novembra 2019 (od 20:00 hod.) do 1. marca 2020 (do 20:00 

hod.) alebo do dosiahnutia limitu  účastníkov (500 osôb); 

▪ Registračný poplatok musí byť zaplatený do 5 dní od registrácie. V prípade, že platba nebude 

realizovaná, registrácia bude neplatná; 

▪ Organizátor má k dispozícii ďalších 50 miest pre elitných účastníkov, sponzorov a partnerov. 

 

Hardy Rolling 

http://www.zapisy.strefaprzygod.pl/


▪ Registrácia je otvorená od 3. decembra 2019 (od 20:00 hod) do 31. marca 2020 (do 20:00 

hod.) alebo do dosiahnutia limitu  účastníkov (500 osôb); 

▪ Registračný poplatok musí byť zaplatený do 5 dní od registrácie. V prípade, že platba nebude 

realizovaná, registrácia bude neplatná; 

▪ Organizátor má k dispozícii ďalších 20 miest pre elitných účastníkov, sponzorov a partnerov. 

 

9. VÝHODY 

V rámci balíčkov zabezpečujeme: 

▪ úrazové poistenie av prípade trasy Niepokorny Mnich aj úrazové poistenie a poistenie KL 

počas vášho pobytu na Slovensku; 

▪ bufety pozdĺž trasy podľa harmonogramu na webovej stránke súťaže. Podrobné informácie o 

bufetoch budú zverejnené na webovej stránke súťaže najmenej 2 týždne pred dátumom 

súťaže; 

▪ bufet na cieľovej čiare; 

▪ počiatočné číslo s čipom; 

▪ mapa s trasou behu; 

▪ informátor obsahujúci najdôležitejšie informácie o udalosti; 

▪ 30 l vrece na uloženie na povrch; 

▪ 30 l vrece na balenie v prípade trasy Niepokorny Mnich; 

▪ elektronické meranie času; 

▪ pamätné medaily pre ľudí, ktorí dokončili preteky; 

▪ ceny a sošky najlepších súťažiacich na jednotlivých trasách; 

▪ lekárske pokrytie a GOPR; 

▪ v prípade trasy Chyża Durbaszka a Hardy Rolling doprava na začatie súťaže (z Szczawnica 

do Jaworki); 

▪ označenie trasy. 

10. REGISTRAČNÝ POPLATOK 

Niepokorny Mnich: 220 zł / 52 euro 

Dziki Groń: 180 zł / 43 euro 

Wielka Prehyba: 160 zł / 38 euro 

Chyża Durbaszka: 120 zł / 29 euro 

Hardy Rolling: 70 zł / 17 euro 

 

▪ Po registrácii a zaúčtovaní vstupného poplatku sa údaje účastníka uverejnia v zozname 

žiadostí na stránke udalosti. 

▪ Prihlášky sú akceptované len do vyčerpania sedadiel pre každé preteky. Do nášho účtu sa 

započítava len úplná registrácia a nákup. Potvrdením je účastníkovi poskytnúť štartovacie 

číslo. 

▪ Štartovací poplatok nie je platný, ak účastník nebol informovaný elektronicky, ak bol 

vykonaný po uplynutí lehoty alebo ak bol predložený po uplynutí limitu sedadla. 

▪ Pre osoby narodené v roku 1954 alebo skôr organizátor poskytuje zľavu 50% zo vstupného. 

 

 

 



11. VRÁTENIE REGISTRAČNÉHO POPLATKU 

Vrátenie registračného poplatku a efektívné informovanie organizátora je možné za nasledovných 

podmienok: 

 

▪ V prípade odstúpenia do 31. januára 2020 sa vráti registračný poplatok mínus manipulačný 

poplatok vo výške 1 euro. 

▪ V prípade odstúpenia od 1. februára do 28. februára 2020 sa vráti 50% registračného 

poplatku. 

▪ Odstúpenie po 28 februára 2020, počas pretekov alebo nedostavenie sa neoprávňuje na 

vrátenie registračného poplatku. 

▪ Do 10. apríla 2020 je môžne previesť svoj registračný poplatok na inú osobu za predpokladu 

efektívného poskytnuti údajov tejto osoby. 

▪ Organizátor nevracia vstupný poplatok osobám, ktoré nedokončili súťaž alebo sa nezúčastnili 

súťaže a neprenesie štartovné na iné / následné súťaže. 

12. ZMENA TRASY 

▪ Organizátor umožňuje zmenu trasy vyhlásenej účastníkom. Zakaždým, keď takéto 

rozhodnutie urobí organizátor individuálne a v závislosti od dostupnosti balíkov na danej 

trase. 

13. PRIJÍMANIE ŠTARTOVACÍCH BALÍKOV 

▪ Všetci účastníci, ktorí sa zúčastnia pretekov, musia byť overení v kancelárii pretekov. 

▪ Overenie v kancelárii pretekov je možné vykonať: 

a) osobne - na základe preukazu totožnosti s fotografiou 

b) oprávnenou osobou - na základe štartovej karty podpísanej účastníkom (stiahnuteľnej z 

webovej stránky asi tri týždne pred pretekmi) a fotokópie dokladu totožnosti účastníka. 

▪ V Úrade pre hospodársku súťaž dostávajú účastníci štartovacie balíčky, ktoré obsahujú okrem 

iného štartové číslo, časový čip, bezpečnostné špendlíky. 

▪ Štartovacie balíčky, ktoré neboli vyzdvihnuté v kancelárii pretekov, nebudú odoslané alebo 

vydané neskôr. 

14. TRASA 

▪ S výnimkou krátkych fragmentov sa väčšina trás vedie po turistických trasách, poľných 

cestách, štrkových cestách. 

▪ Počas pretekov sa účastníci musia pohybovať iba po trase vyznačenej organizátorom. 

▪ Trasa, okrem označenia trasy, bude označená organizátorom. Podrobnosti o označovaní trasy 

sa uvedú v technickej komunikácii (bod 7). 

▪ Podrobný a konečný priebeh trasy bude zverejnený na webovej stránke súťaže, ako aj vo 

forme mapy, ktorú dostane každý účastník v súťažnej kancelárii. 

 

15. PRAVIDLÁ NA TRASE 

▪ Bežci sa musia pohybovať len pozdĺž trasy vyznačenej organizátorom po celú dobu súťaže; 



▪ Pomoc tretej strany (suport) je povolená len v občerstvovacích zónach. Akákoľvek iná pomoc 

okrem týchto zón nie je povolená. Súťažiaci využívajúci organizovanú podporu mimo 

kontrolných stanovísk budú potrestaní za diskvalifikáciu. 

▪ Organizátor umožňuje pomoc tretím stranám v prípadoch, keď ide o spontánnu pomoc alebo 

gesto pohostinnosti obyvateľov miest, cez ktoré prechádzajú trasy, ako aj o osoby, s ktorými 

sa na trasách stretnú. 

16. ŠTARTOVÉ ČÍSLA A MERANIE ČASU 

▪ Pri registrácii každý účastník dostane startové číslo a čip; 

▪ Po dobu trvania súťaže účastník musí mať štartové číslo umiestnené na viditeľnom mieste; 

čip by mal byť umiestnený na topánke bežca tak, aby ho merací systém správne čítal - Čip na 

inom mieste nezaručuje správne čítanie času pomocou meracieho systému, čo môže viesť 

k diskvalifikácii. 

17. KONTROLNÉ BODY 

▪ Na trasách budú kontrolné stanovišta pre meranie času bežcov. Každý bežec musí byť 

kontrolovaný na každom z týchto miest. 

▪ Podrobné umiestnenie stálych kontrolných bodov je na webovej stránke súťaže, bude 

zahrnuté do technického oznámenia, ako aj na mapu, ktorú dostane každý účastník. 

▪ Letové kontrolné body budú umiestnené na trasách určených organizátormi na miestach, 

ktoré nie sú účastníkom známe. 

18. LIMITY 

▪ Na každej trase existuje lehota, ktorej prekročenie bude mať za následok diskvalifikáciu 

účastníka; 

▪ Limity pre trasy: 

Hardy Rolling: 3 hodiny 

Chyża Durbaszka: 5 hodin 

Wielka Prehyba: 9 hodin 

Dziki Groń: 13 hodin 

Niepokorny Mnich: 17 hodin 

 

▪ Dodatočné lehoty pre trasu Dziki Groń ktorych prekročenie bude mať za následok 

diskvalifikáciu účastníka: 

Bacówka na Obidzy – 8,5 h 

Schronisko pod Durbaszką – 11 h 10 min 

 

▪ Dodatočné lehoty pre trasu Niepokorny Mnich, ktorych prekročenie bude mať za následok 

diskvalifikáciu účastníka: 

Bacówka na Obidzy – 8,5 h 

Vyżne Rużbachy – 12 h 

Lesnicke Sedlo – 14,5 h 

 

▪ Po uplynutí časového limitu nie je účastník klasifikovaný a nepodieľa sa na ďalšej časti turné. 

Nie je tu ani možnosť pokračovať v trase bez štartovacieho čísla, tzv. "Vlastná 

zodpovednosť" alebo "neklasifikácia". 

 



19. OBČERSTVOVACIE ZASTÁVKY A VÝŽIVA NA TRASE 

▪ Na každej trase budú občerstvacie zóny. Podrobné informácie o občerstvovacích zónach budú 

k nahliadnutiu na internetových stránkach: www.Biegiwszczawnicy.pl; 

▪ V každej občerstvovaciej zóne bežci môžu využiť infraštruktúru poskytovanú organizátorom 

a vziať jedlo a pitie so sebou. Podrobné informácie budú uvedené v technickom vyhlásení; 

▪ Okrem občerstvovacich zón, účastníci môžu využiť upravené turistické prístrešky na trase a v 

prípade potreby si nakúpiť jedlo. 

20. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

▪ Všetko, čo by mohlo viesť k zničeniu prirody je zakázané, a to najmä: odhadzovanie na trase 

(všetky odpadky by sa mali priniesť do občerstvovacích zón alebo na cieľovú čiaru), ničenie 

vegetácie, porušovanenie mieru a rezerv, roznecovanie ohňa, atď. 

▪ Všetok odpad by sa mal nechať na kontrolných miestach alebo odniesť do cieľa. 

▪ Bežci, ktorí tieto pravidlá porušujú dostanú časovú penalizáciu alebo budú diskvalifikovaní! 

21. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

▪ Je zakázané ponechávať cennosti (telefóny, dokumenty) v depozite. 

▪ Organizátor upozorňuje účastníkov na množstvo nebezpečenstiev a nebezpečenstiev 

vyplývajúcich z účasti na športových podujatiach s vysokou fyzickou aktivitou. riziko straty 

života a zdravia. Organizátor odporúča pred začiatkom prípravy a počas prípravy vhodnú 

lekársku prehliadku alebo lekársku konzultáciu v závislosti od veku a fyzického stavu 

účastníka. 

▪ Organizátor je poistený proti občianskoprávnej zodpovednosti voči účastníkom. 

▪ Organizátor poskytne účastníkom poistenie dôsledky náhlych nehôd. 

▪ Organizátor neposkytuje žiadne poistenie života, zdravia alebo občianskoprávnej 

zodpovednosti za chorobu, úraz, zranenie, smrť alebo akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá sa 

môže vyskytnúť v súvislosti s prítomnosťou alebo účasťou na pretekoch. 

▪ Pre účasť v závode je povoliť a stredného zdravotníckeho personálu zamestnaný mene 

organizátora poskytnúť prvú pomoc alebo plniť iné liečebné postupy aj transportovať 

zraneného účastníka na bezpečnom mieste. 

▪ Lekárska služba alebo organizátor udalosti môžu účastníkovi zabrániť, aby pokračoval v 

prevádzke, ak existuje podozrenie na zdravotný stav ohrozujúci život alebo zdravie účastníka. 

▪ Prijatím týchto Zmluvné podmienky, Účastníci potvrdzujú, že účasť na pretekoch je spojená s 

fyzickou námahou a nesie so sebou riziko prírodných nebezpečenstvo a nehody, riziko 

zranenia a fyzických zranení (vrátane smrti). Prenos organizátor riadne vyplnený registračný 

formulár a vytvoriť registračný poplatok znamená, že účastník zvážil a zhodnotil povahu, 

rozsah a mieru rizika účasti na pretekoch a dobrovoľne rozhodla riskovať, počnúc v 

pretekoch na vlastné nebezpečenstvo. 

▪ Pre účasť v závode je mať vhodné a aktuálne lekárske vyšetrenie umožňujúce spustenie vo 

zvolenom zariadení alebo podpisom vyhlásenia v kancelárii pretekov na zdravotnom stave 

účastníka a absencia kontraindikácií k účasti v závode. 

▪ Účastníci budú pod dohľadom skupiny Podhale GOPR a Horskej záchrannej služby. 

 

 

 

 

http://www.biegiwszczawnicy.pl/


22. ODSTÚPENIE  

▪ Ak účastník odstúpi z preteku počas súťaže, je povinný okamžite oznamovať organizátorovi 

telefonicky telefónne číslo uvedené na začiatočnom čísle účastníka. 

▪ Ak sa účastník stiahne z kŕmneho kurzu, mal by informovať zástupcu organizátora v mieste 

vstupu. Organizátor poskytne v čo najväčšej možnej miere logistickú podporu účastníkom, 

ktorí rezignujú v zóne výživy. 

▪ Ak účastník odstúpi z preteku mimo výživového centra, je povinný okamžite informovať 

organizátora. Organizátor poskytne čo najviac logistickú podporu účastníkom, ktorí odstúpia 

od stravovania. 

▪ Osoby, ktoré neoznámia organizátorovi okamžite svoj odchod, môžu byť obvinené z 

nákladov na nerozumné prieskumy. 

23. VYBAVENIE 

▪ Po dobu trvania súťaže bežec musi mať vybavenie povinné pre určitu trasu; 

▪ Povinné vybavenie môže byť kontrolované organizátorom pred začiatkom, na trase a na 

cieľovej čiare; 

▪ Prípadný nedostatok akejľvek zložky povinnej výbavy môže viesť k časovej penalizácii (15 

min). 

24. POVINNÁ VÝBAVA: 

Hardy Rolling:  

▪ štartové číslo (umiestnené tak, aby bolo vždy viditeľné a čitateľné) a čip; 

▪ mobilný telefón 

▪ nádoba na vodu na použitie na trase a na napájacích miestach (pohár alebo fľaša alebo fľaša 

na vodu alebo banka) s celkovou kapacitou najmenej 0,25 litra. 

* Neposkytujeme plastové šálky na starostlivosť o prírodné prostredie v potravinách. 

 

Chyża Durbaszka: 

▪ štartové číslo (umiestnené tak, aby bolo vždy viditeľné a čitateľné) a čip; 

▪ mobilný telefón s batériou nabitou po dobu najmenej niekoľkych hodín (roaming je 

odporúčany), 

▪ nádoba na vodu na použitie na trase a na napájacích miestach (pohár alebo fľaša alebo fľaša 

na vodu alebo banka) s celkovou kapacitou najmenej 0,25 litra. 

 

* Neposkytujeme plastové šálky na starostlivosť o prírodné prostredie v potravinách. 

 

Wielka Prehyba: 

▪ štartové číslo (umiestnené tak, aby bolo vždy viditeľné a čitateľné) a čip; 

▪ mobilný telefón s batériou batéria nabitou po dobu najmenej niekoľkych hodín (roaming je 

odporúčany) 

▪ núdzova deka / fólie NRC, 

▪ nádoba na vodu na použitie na trase a na napájacích miestach (pohár alebo fľaša alebo fľaša 

na vodu alebo banka) s celkovou kapacitou najmenej 0,5 litra. 

 

* Neposkytujeme plastové šálky na starostlivosť o prírodné prostredie v potravinách. 

 

 



Dziki Groń: 

▪ štartové číslo (umiestnené tak, aby bolo vždy viditeľné a čitateľné) a čip; 

▪ batoh alebo sáčok 

▪ nádoba na vodu na použitie na trase a na napájacích miestach (pohár alebo fľaša alebo fľaša 

na vodu alebo banka) s celkovou kapacitou najmenej 0,5 litra. 

▪ mobilný telefón s batériou nabitou po dobu najmenej niekoľkych hodín (roaming je 

odporúčany) 

▪ núdzova deka / fólie NRC, 

 

* Neposkytujeme plastové šálky na starostlivosť o prírodné prostredie v potravinách. 

 

Niepokorny Mnich: 

▪ štartové číslo (umiestnené tak, aby bolo vždy viditeľné a čitateľné) a čip; 

▪ batoh alebo sáčok 

▪ nádoba na vodu na použitie na trase a na napájacích miestach (pohár alebo fľaša alebo fľaša 

na vodu alebo banka) s celkovou kapacitou najmenej 0,5 litra. 

▪ mobilný telefón s batériou nabitou po dobu najmenej niekoľkych hodín (roaming je 

odporúčany) 

▪ núdzova deka / fólie NRC, 

▪ čelová lampa/ svietidlo, 

 

* Neposkytujeme plastové šálky na starostlivosť o prírodné prostredie v potravinách. 

 

Zariadenie doporučené: 

▪ čelová lampa/ svietidlo pre účastníkov Dziki Gronia, 

▪ oblečenie vhodné pre počasie, 

▪ nepremokavá bunda, 

▪ osobná lekárnička 

25. SKLADBY A DEPOZITE 

▪ Na všetkých trasách môžete pripraviť zálohu, ktorá čaká účastníka na cieľovej čiare. Tašky 

na vklady budú vydané v kancelárii súťaže. Navyše na trase Niepokorny Mnich účastníci 

môžu pripraviť vklad, ktorý bude použitý na trati súťaže. Všetky informácie o vkladoch, ich 

označenie, prevody budú uverejnené na stránke súťaží a v technickej komunikácii. 

▪ Vklady sa môžu zhromažďovať na určenom mieste na cieľovej čiare. 

▪ Vklad bude vystavený len s číslom prehliadky alebo osobným menom. 

▪ Položky, ktoré neboli prijaté účastníkmi počas podujatia, budú postúpené príslušnému 

zistenému úradu. 

26. KONKURENCIA A CENY 

▪ Behy majú charakter športovej súťaže. 

▪ Budú ocenení najrýchlejší dámy a najrýchlejší muži na každej trase. 

▪ Počas behov v Szczawnici sa uskutočnia nasledujúce klasifikácie: všeobecná klasifikácia, 

všeobecná klasifikácia žien / mužov. 

▪ Organizátor si vyhradzuje právo na zavedenie ďalších klasifikácií. 

▪ Základom klasifikácie je elektronické meranie času. Na trase sa nachádzajú kontrolné rohože, 

ktoré zaznamenávajú vzhľad účastníka v danom bode. Nedostatočné čítanie v danom bode 

môže mať za následok diskvalifikáciu účastníka. 



▪ Všeobecná klasifikácia je založená na hrubých časoch vypočítaných od začiatku závodu. 

▪ V konečných výsledkoch behu dostane každý účastník informácie o hrubom čase. 

▪ Neoficiálne výsledky závodu budú zverejnené na webovej stránke www.biegiwszczawnicy.pl 

bezprostredne po skončení závodu. 

▪ Písomné protesty týkajúce sa výsledkov sa prijímajú do 28. apríla 2020, do 18:00 na e-

mailovú adresu biuro@biegiwszczawnicy.pl. Protesty sa posúdia do 48 hodín a konečné a 

oficiálne výsledky sa zverejnia najneskôr 30. apríla 2020. 

▪ Všetci účastníci, ktorí dokončia „Biegi w Szczawnicy“, dostanú na konci pamätné medaily. 

▪ Víťazi miest I - III vo všeobecnej klasifikácii žien a mužov dostanú pamätné sošky a vecné 

ceny. 

▪ Organizátor si vyhradzuje právo financovať ďalšie peňažné a vecné ceny v kategóriách a 

klasifikáciách, ktoré si vybral. 

27. OCHRANA OSOBNYCH ÚDAJOV 

▪ Podmienkou účasti na pretekoch je podpísať v súťažnom úrade príslušné vyhlásenie týkajúce 

sa súhlasu s bezplatným použitím obrazu účastníka a vyhlásenia týkajúceho sa spracovania 

osobných údajov účastníka. 

▪ Podmienkou účasti na pretekoch je aj súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka 

poskytnutých v prihláške správcom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných 

údajov z 10. mája 2018 a všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 z 27 Apríl 2016 

(GDPR), ktorý je nadáciou Strefa Przygód so sídlom Staw II 12/17, 62-420 Strzałkowo, za 

účelom av rozsahu potrebnom na realizáciu športovej udalosti vrátane zverejnenia údajov o 

účastníkoch na štartových listinách a zoznamoch z výsledky a zaslanie výsledku účastníka na 

telefónne číslo uvedené pri registrácii. 

▪ Účastník má právo požadovať prístup k údajom, opravu, vymazanie alebo obmedzenie 

spracovania a objekt voči spracovaniu, ako aj právo na prenos údajov. Poskytovanie 

osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné a potrebné na účasť na športovej udalosti. 

▪ Údaje o účastníkovi sa môžu poskytovať subjektom spolupracujúcim pri vykonávaní udalosti 

a súvisiacich akcií na základe príslušných poverovacích dohôd. 

▪ Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na vykonanie udalosti, podrobnosti o 

uchovávaní konkrétnych údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov. 

▪ Účastník má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov, ak sa 

domnieva, že spracovanie osobných údajov týkajúcich sa účastníka porušuje ustanovenia 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016 alebo ustanovenia 

zákona o ochrane osobných údajov z 10. apríla 2016. Máj 2018 

▪ Správca môže spracovávať osobné údaje v súvislosti s organizáciou podujatia „Biegi w 

Szczawnicy“ aj v spolupráci s inými ľuďmi, napríklad dobrovoľníkmi, ktorí vykonávajú 

činnosti súvisiace s organizáciou a priebehom akcie. 

▪ Podrobnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov účastníka sú uvedené v Zásadách ochrany 

osobných údajov. 

 

28. FAKTURY 

▪ V pripade, že si účastník praje dostáť faktúru na registračnom poplatku poplatku by mali byť 

uvedené požadované údaje potrebné na vystavenie dokladu -e-mailová adresa: 

zapisy@biegiwszczawnicy.pl  



▪ Podľa poľského daňového práva, pokiaľ je platba vykonaná pred doručením služby, 

poskytuje sa zálohová faktúra na celú čiastku registračného poplatku, čo znamená, že je to 

konečná faktúra; 

▪ Prijatím pravidiel, účastník súhlasí s prevodom faktúr bez podpisu príjemcu, v elektronickej 

podobe. Toto nevylučuje právo organizátora na vydávanie a zasielanie faktúr v papierovej 

podobe. 

29. PROTESTY 

▪ Organizátor prijíma oficiálne protesty týkajúce sa porušenia súťažných pravidiel v deň súťaže 

- 25. apríla 2020 do 20:00. Protesty predložené po tomto dátume sa nebudú brať do úvahy. 

▪ Protesty je možné podať e-mailom na túto adresu: biuro@biegiwszczawnicy.pl alebo osobne 

v kancelárii pretekov umiestnenej na cieľovej čiare. 

▪ Organizátor zvažuje protesty v čo najkratšom možnom čase, maximálne 48 hodín. 

▪ Všetky sťažnosti, pripomienky a žiadosti týkajúce sa záležitostí týkajúcich sa účasti na 

podujatí je možné podať do 14 dní od jej ukončenia, najmä na e-mailovú adresu organizátora 

alebo písomne na korešpondenčnú adresu organizátora s poznámkou „Sťažnosť“. Organizátor 

uznáva sťažnosti do 14 dní od ich doručenia organizátorovi. 

30. BANKOVÝ ÚČET 

▪ Registračný poplatok je potrebné uhradit prostredníctvom platobného systému on-line 

(servisné odkazy na przelewy24.pl) alebo na bankový účet: 

 

PLN 

95 1140 2004 0000 3202 7721 0296 

(mBank) 

Fundacja Strefa Przygód 

Staw II 12/17 

62-420 Strzałkowo 

 

Názov prevodu: [názov trasy] + [meno a priezvisko účastníka / účastníkov] 

*(pri platbe za viac ako 3 osoby prosíme poslať zoznam e-mailom) 

 

EURO 

IBAN: PL 71 1140 2004 0000 3212 0612 0267 

BIC: BREXPLPWMBK 

Meno a adresa banky: mBank S.A., PO BOX 2108, 90-959 Łódź 2  

SORT CODE: 11402004 

 

31. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

▪ Účastníci budú informovaní o akýchkoľvek zmenách harmonogramu alebo trás súťaže pred 

začiatkom súťaže. 

▪ Porušenie ustanovení nariadení môže mať za následok uloženie časového trestu alebo 

diskvalifikáciu účastníka. Organizátor bude vždy posudzovať tento typ udalosti individuálne. 



▪ Počas pretekov by sa účastníci mali riadiť pokynmi vydanými osobami zodpovednými za 

bezpečnosť, vymáhanie práva a inými osobami určenými organizátorom. 

32. KONTAKT 

webové stránky: www.biegiwszczawnicy.pl 

E-mailová adresa: biuro@biegiwszczawnicy.pl 

 

 

mailto:biuro@biegiwszczawnicy.pl

