
Tour de Strefa 2020 
  
  

REGULAMIN 
 

 

CELE I ZAŁOŻENIA RYWALIZACJI:  
 

🏃♀ zachęcenie do aktywności fizycznej w okresie epidemii koronawirusa; 
🚴♀promocja powiatu przasnyskiego; 
🏃♀propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród lokalnej 
społeczności. 
 

ORGANIZATOR: 
 

Klub Sportowy Przaśnik Przasnysz 
🏃♀Strona internetowa: http://przasnik.pl 
🚴♀e-mail: klub@przasnik.pl 
 
HONOROWY PATRONAT 
🏃♀STAROSTA PRZASNYSKI 🚴♀ 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
🏃♀Rywalizacja „Tour de Strefa” ma charakter  indywidualny i będzie realizowana zdalnie.  
🚴♀Rywalizacja  polega na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonej trasy – pełnego 
okrążenia wokół przasnyskiej strefy ekonomicznej. 
🏃♀Trasę należy pokonać biegiem, na rowerze lub na rolkach. 
🚴♀Rozpoczęcie i zakończenie biegu/ jazdy na rowerze/ jazdy na rolkach musi nastąpić w 
obrębie strefy ekonomicznej. Dokładny punkt startu jest dowolny.  
🏃♀Trasę należy pokonać indywidualnie. Zabrania się gromadzenia i pokonywania trasy w 
grupach. 
🚴♀Czas pokonania trasy oceniany jest na podstawie danych z aplikacji umożliwiających 
monitorowanie parametrów biegu / jazdy na rowerze / jazdy na rolkach (np. endomondo). 
🏃♀Każdy zawodnik ma obowiązek przesłania danych z rywalizacji drogą mailową . Dane 
muszą zawierać imie i nazwisko, reprezentowany klub lub miasto, datę, dystans, czas biegu 
(jazdy), obraz graficzny pokonanej trasy (ślad na mapie), zdjęcie zawodnika (np. selfie).  
🚴♀Na podstawie przesłanych danych, na stronie organizatora prowadzony będzie ranking 
wszystkich zawodników. 
🏃♀Trasę można pokonywać dowolną ilość razy. Do klasyfikacji końcowej będzie brany 
najlepszy rezultat zawodnika. 
🚴♀Rywalizacja trwa od 03.05.2020 r. do 31.05.2020 r. 
🏃♀Termin pokonania trasy jest określany każdorazowo indywidualnie przez zawodnika. 
🚴♀Organizator nie zapewnia urządzeń do pomiaru czasu. Uczestnik dokonuje pomiaru 
czasu za pomocą własnych urządzeń. W tym celu Uczestnik winien posiadać urządzenie 
pozwalające na pomiar czasu, przebyty dystans, datownik i czas. Dla potwierdzenia pomiaru 
i przebytego dystansu. 
🏃♀Rywalizacja ma charakter zabawy i rekreacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za rzetelność przekazywanych danych. Weryfikacja danych odbywa się na podstawie 
pełnego zaufania co do uczciwości uczestników.  
🚴♀Udział w rywalizacji jest bezpłatny. 
 
 

mailto:klub@przasnik.pl


PROGRAM ZAWODÓW: 
🏃♀03.05.2020 r. – Zdalne otwarcie rywalizacji „Tour de Strefa” przez Starostę przasnyskiego. 
🚴♀03-31.05.2020 r. – indywidualne próby pokonania trasy biegiem, na rowerze lub na 
rolkach przez zgłoszonych zawodników.  
🏃♀01-03.06.2020 r. rozstrzygnięcie rywalizacji. 
🚴♀03.06.2020 r. zdalna dekoracja zwycięzców. 
 
DYSTANS 
🚴♀7,3 km (pętla wokół przasnyskiej strefy ekonomicznej)  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
🏃♀Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie urządzenia do zapisu danych monitorujących 
parametry biegu / jazdy na rowerze / jazdy na rolkach: data, czas, zobrazowanie graficzne 
trasy, fotografia. 
🚴♀Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 
🏃♀Zgłoszenie zawodnika do rywalizacji następuje w momencie przesłana danych z 
pokonania trasy. Nie prowadzi się odrębnych zgłoszeń uczestników. 
 
 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 
🏃♀Rozpoczęcie i zakończenie biegu/ jazdy na rowerze/ jazdy na rolkach musi nastąpić w 
obrębie strefy ekonomicznej. Dokładny punkt startu jest dowolny.   
🚴♀W rywalizacji będzie prowadzona klasyfikacja mężczyzn i kobiet w kategoriach bieg, 
jazda na rowerze i jazda na rolkach. 
🚴♀W przypadku udziału większej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia dodatkowych kategorii. 
 
NAGRODY: 
🏃♀Pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w formie elektronicznej dla wszystkich uczestników 
zawodów. 
🚴♀Dyplomy dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w kategorii kobiet i mężczyzn wśród 
biegaczy, rowerzystów i rolkarzy. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
🏃♀Organizator nie zapewnia opieki medycznej ani innych świadczeń uczestnikom 
🚴♀Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi 
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 
🏃♀Uczestnik zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie 
uznawany jako usprawiedliwienie); 

b) zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie indywidualnych biegów/ jazdy na 
rowerze / jazdy na rolkach; 

d) kulturalnego zachowywania się; 
e) samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. 

🚴♀Uczestnik dokonuje zgłoszenia do udziału w rywalizacji przesyłając dane z 
pokonania trasy. Jednocześnie ze zgłoszeniem zawodnik oświadcza, że: 

a) zapoznał się i akceptuje regulamin 
b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez KS Przaśnik 

Przasnysz 



c) jest zdolny do udziału w rywalizacji, nie są mu znane żadne powody o 
charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną 
odpowiedzialność, 
🏃♀Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, 
ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 
trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy 
ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 
🚴♀Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne utrudniające lub 
uniemożliwiające realizację zawodów. W sytuacjach np.: bardzo silnego wiatru lub 
deszczu. 
🏃♀Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu, uczestnik jest 
zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem. Zmiany 
będą publikowane bezpośrednio na stronie internetowej Organizatora. 
 

 

KONTAKT: 
 

🏃♀e-mail: klub@przasnik.pl 
 
 


