
 Regulamin Provident Run 2022  
V Biegowe Mistrzostwa Pracowników Provident Polska S.A. 

V Bieg Super Bohaterów Provident Run  

V Zawody Nordic Walking Provident Run 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Cel zawodów:  

 Promocja aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu 

 Popularyzacja biegania i Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji 

ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia; 

 Integrowanie pracowników Provident 

 Wsparcie  finansowe fundacji GAJUSZ  

2. Organizator: 

Organizatorem zawodów(dalej „zawody”) jest Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000009389, zarejestrowana, jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale 

zakładowym w wysokości 142.900.000,00 zł, który został wpłacony w całości (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

3. Zawody nie są imprezą masową w rozumieniu art. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych a liczba uczestników nie będzie wyższa niż 500 Zawodników 

4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Provident Run 

jest Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A 

(Organizator).Przetwarzane będą dane uczestników zawodów w zakresie: imię, nazwisko, 

wiek, wizerunek, waga (jeśli Uczestnik wyrazi chęć udziału w dodatkowej kategorii 

medalowej 90kg+) oraz wzrost (jeśli Uczestnik wyrazi chęć udziału w dodatkowej kategorii 

medalowej 190cm+) 

b. Cel i podstawa prawna przetwarzania:  

Organizator  będzie przetwarzać  dane  osobowe, w tym wizerunek w związku z organizacją 

Provident Run, w tym w celach informacyjnych na stronach zawodów, Organizatora, 

podmiotów współorganizujących zawody, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów 

Organizatora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO). 

Dane uczestników zawodów będą przetwarzane w celu rozliczenia wpłat wpisowego na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji przez Organizatora obowiązków 

prawnych wynikających z przepisów księgowych i podatkowych. 



c. Odbiorcy danych:  

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 

d. Okres przetwarzania danych osobowych: 

Dane będą przetwarzane przez czas organizacji zawodów oraz do momentu wygaśnięcia 

obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów księgowych i podatkowych.  

e. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą: 

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Organizatora  ma prawo dostępu do swoich 

danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Każda  osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się wobec przetwarzaniu jej danych 

w celach związanych z uczestnictwem w zawodach. Sprzeciw ten jest jednoznaczny z 

rezygnacją z udziału w zawodach. Sprzeciw można zgłosić poprzez kontakt mailowy na adres 

radoslaw.kacprzak@provident.pl .   

Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w związku z przetwarzaniem jej 

danych osobowych. 

f. Publikacja danych zwycięzców: 

Dane zwycięzców zawodów (imię, nazwisko i czas pokonanego dystansu) oraz wizerunek 

mogą być opublikowane na oficjalnej stronie zawodów oraz utworzonym wydarzeniu w 

portalach społecznościowych chyba,  że zwycięzca dokona zastrzeżenia aby taki wizerunek 

lub jego dane nie były publikowane we wskazanym wyżej zakresie 

 

 

 

Dane osób wyznaczonych przez Organizatora do kontaktów w związku z zawodami: 

 Radosław Kacprzak (Provident Polska S.A.) – tel. 662167252 

Radoslaw.kacprzak@provident.pl 

 Mariusz Kotelnicki  (kierownik zawodów) – tel. 608522169 

biegampomagam@babelsport.pl 

Strona zawodów: strona wydarzenie na portalu społecznościowym „Facebook” 

§ 2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

1. Termin – 14-go maja (sobota) 2022 r.  

2. Biuro zawodów, start i meta biegu: Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym, Łódź ul. 

Wycieczkowa 86 



 

§ 3. TRASA BIEGU 

1.  Biegi przełajowe zostaną rozegrane na dystansach: 

300 m –  II Bieg Super Bohaterów dla dzieci w wieku 4-6 lat (rocznik 2018-2016) .  

300 m –  II Bieg Super Bohaterów dla dzieci w wieku 7-9 lat (rocznik 2015-2013) .  

500 m – II Bieg Super Bohaterów dla dzieci w wieku 10-12 lat (rocznik 2012-2010). 

700 m – II Bieg Super Bohaterów dla w wieku 13-14 lat (rocznik 2009-2008). 

Około 1000 m – II Bieg Super Bohaterów dla dzieci w wieku 15-16 lat (rocznik 2007-2006). 

5,5 km –   Bieg główny oraz na tym samym dystansie zawody Nordic Walking 

2. Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km oraz zabezpieczona taśmami ostrzegawczymi. 

3. Na trasie będą znajdować się punkty kontrolne z  wolontariuszami z zespołu zabezpieczającego 

trasę, którzy będą czuwać nad przebiegiem rywalizacji.  

4. Profil trasy: 100% trasy leśne (czerwony szlak tras biegowych) 

5. Trasa biegu nie będzie wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego.  

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGACH 

1. Za zgłoszenie zawodnika uważa się wypełnienie i wysłanie zgłoszenia on-line na stronie 

www.SlotMarket.pl udostępnionej do zapisów przez Organizatora biegu. 

2. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay.pl. Wszystkie 
dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej. Opłatę 
należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane 

1. Z Opłaty Startowej zwolnieni są pracownicy firmy Provident Polska S.A. oraz 

zaproszeni goście z grupy „Łódź Gold Team” oraz „VIP”  

4.   Każdy uczestnik biegu musi osobiście stawić się w biurze zawodów celem rejestracji lub 

weryfikacji.  

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie okazanie dokumentu tożsamości 

celem potwierdzenia danych osobowy i wieku.  

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia 

o  udziale w zawodach na własną odpowiedzialność  

7. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia uczestnika. Każdy uczestnik 

zawodów musi własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w zawodach; 

http://www.slotmarket.pl/


8. Dopuszczenie do zawodów osób niepełnoletnich będzie możliwe wyłącznie za pisemnym 

oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna, który musi stawić się razem z uczestnikiem w biurze 

zawodów wraz z dokumentem tożsamości. 

Druk oświadczenia będzie dostępny w biurze zawodów oraz w przypadku podopiecznych 

Świetlicy Środowiskowej będzie dostarczony Opiekunowi Świetlicy na tydzień przed zawodami. 

9. Każdy zawodnik podczas weryfikacji będzie musiał złożyć podpis pod oświadczeniem o 

zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacji. 

10. Podczas biegu zawodnik musi mieć przymocowany numer startowy do przedniej części 

koszulki. Zasłanianie numeru startowego lub jego modyfikacja jest zabroniona i będzie 

skutkować dyskwalifikacją uczestnika. Numer startowy jest zintegrowany z chipem, 

nieodzownym elementem do elektronicznego pomiaru czasu. 

11. Bieg poza wyznaczoną trasą będzie skutkować dyskwalifikacją zawodnika. 

§ 5. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia będzie można dokonać do dnia 8-go kwietnia 2022 roku poprzez udostępnioną 

stronę do zapisów udostępnioną przez Organizatora 

3.  Wprowadzony został limit zgłoszeń w wysokości 500 uczestników w biegu głównym i 120 

dzieci w Biegu Super Bohaterów.  

§ 6 Udział zaproszonych gości w biegu głównym Provident RUN 

1. Organizator zaprasza gości spoza pracowników Organizatora, których udział wiąże się z 

dodatkowym wsparciem dla Fundacji „Gajusz” 

2. Zaproszeni  Goście będą tworzyć dwa zespoły: „Łódź Gold Team” „VIP” 

3. Zaproszonych gości obowiązują pozostałe punkty niniejszego regulaminu 

4. Osoby niezaproszone do udziału w zawodach nie są Uczestnikami zawodów i nie stosuje się 

do nich postanowień Regulaminu. 

§ 7  OPŁATA STARTOWA 

1. Termin – wpłata dokonana najpóźniej do dnia 8-go kwietnia 2022 r. –  min. 40 zł  (jako dzień 

wpłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora) 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach prosimy o kontakt z Organizatorem imprezy 

celem ponownego włączenia pakietu do puli zgłoszeń. Zwrot opłaty startowej w przypadku 

rezygnacji jest możliwy do dnia 5-kwietnia 2022. Po wskazanym terminie kwota opłaty 

startowej zostanie przekazana fundacji „Gajusz” 

3. Koszty organizacji imprezy pokrywa Organizator. 

 

§ 8. PAKIETY STARTOWE 



1. Każda uczestnik biegu podczas weryfikacji otrzyma numer startowy wraz z chipem oraz 

bezpośrednio po biegu pamiątkowy medal, koszulkę techniczną, worek,  wodę /napój 

izotoniczny, gadżety od sponsorów. 

2. Każdy zawodnik po ukończonym biegu zostanie zaproszony na posiłek regeneracyjny 

 

 

§ 9 POMIAR CZASU: 

1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa 

znajdującego się w numerze startowym 

2. Pomiar czasu elektroniczny z chipami zamocowanymi przy numerze startowym. Pomiar i 

zapisy obsługuje firma PROTIMER. Na stronie firmy obsługującej zapisy www.protimer.pl 

ukażą się wyniki biegu z danymi osobowymi Uczestników (imię, nazwisko, bieg) zaraz po 

imprezie. 

3. Klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej  kobiet i mężczyzn odbędzie się na podstawie 

czasu rzeczywistego netto 

4. Dla informacji zawodników podane zostaną również czasy brutto, które nie będą mieć 

wpływu na klasyfikację zawodników. 

 

 

§ 10 KLASYFIKACJE I NAGRODY 

1. Będzie prowadzona dekoracja: 

-  3 pierwszych osób wśród wszystkich dziewcząt i chłopców Biegu Super Bohaterów 

Provident Run 

-  3 pierwszych osób wśród wszystkich kobiet i mężczyzn biegu głównego Provident Run 

-  3 pierwszych osób wśród wszystkich kobiet i mężczyzn 40+ biegu głównego Provident Run 

-  3 pierwszych osób wśród wszystkich kobiet i mężczyzn, Pracowników Provident Polska S.A.  

biegu głównego Provident Run. 

-  3 pierwszych osób wśród wszystkich kobiet i mężczyzn 40+, Pracowników Provident Polska 

S.A. biegu głównego Provident Run. 

- 3 pierwszych osób wśród wszystkich kobiet i mężczyzn w zawodach Nordic Walking 

- 3 pierwszych osób wśród wszystkich w kategorii 90kg+ biegu głównego Provident Run. W 

klasyfikacji biorą udział Osoby ze wzrostem nie przekraczającym 189 cm.  

- 3 pierwszych osób wśród wszystkich w kategorii 190cm+ biegu głównego Provident Run.  

- Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

 

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.  

 

§ 11 WYNIKI 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie Organizatora oraz na stronie firmy obsługującej zapisy 

www.protimer.pl ukażą się wyniki biegu zaraz po imprezie. 

§ 12 Nagrody 



Szczegóły dotyczące nagród we wszystkich kategoriach już wkrótce będą podane na stronie 

Organizatora biegu. 

 

 

 

§ 12 WSTĘPNY PROGRAM MINUTOWY  

  

09:30 otwarcie biura zawodów 
 

  
 10:30 

 
koniec przyjmowania zgłoszeń i weryfikacji zgłoszeń Biegu Super 
Bohaterów  (300, 500, 700 i 1000m) 

 

10:45 powitanie dzieci przez speakera zawodów 
 

11:00 start Biegu Super Bohaterów Provident RUN (300, 500, 700 I 1000m) 
 

11:45 uruchomienie bufetu – posiłek regeneracyjny dla Zawodników 
 

        12:30 Dekoracja Biegu Super Bohaterów 
 

13:00 
 

 
koniec przyjmowania zgłoszeń i weryfikacji uczestników biegu 
ProvidentRun (5,5 km)  

 

13:15 – 13:30 oficjalne powitanie zawodników - podziękowanie za wzięcie udziału 
 

14:00 start Biegu Głównego (5,5 km)  
 

15:00-15:45 

 
dekoracja Biegu Provident Run (5,5 km) oraz zawodów Nordic Walking 
Provident Run 

 

15:45- 16:00  oficjalne zakończenie biegu - wręczenie czeku dla Fundacji Gajusz  
 

§ 12 DEPOZYT 

1. Z uwagi na reżim sanitarny Organizator biegu rezygnuje z możliwości przyjmowania depozytu 

od Uczestnika biegu. 

 

 

§ 13 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVI19 



1. OBOWIĄZKI I ZASADY OBOWIĄZUJACE UCZESTNIKA BIEGU 

 

a. BIURO ZAWODÓW: 

 Zawodnicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w biurze zawodów. 

 Zawodnicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego podczas odbierania 

pakietu startowego. 

 Każdy zawodnik zgłaszający się do biura zawodów ma obowiązek posiadać dowód 

potwierdzający tożsamość ze zdjęciem oraz wydrukową i podpisaną kartę zgłoszeniową 

(karta jest do pobrania po zalogowaniu się na swoje konto do B4sport). 

 Każdy zawodnik ma obowiązek dezynfekcji rąk przed podejściem do stanowiska 

wydawania pakietów startowych 

b. MIASTECZKO BIEGOWE W DNIU BIEGU: 

 Zawodnicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w strefie startu/mety 

 Zawodnicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w strefie startu i mety ze 

szczególnym uwzględnieniem momentu startu (do wyniku liczy się czas netto, liczony od 

przekroczenia maty startu) 

 W strefie startu ustawiamy się na 5 minut przed planowanym startem 

 Po przekroczeniu linii mety zawodnicy mają obowiązek poruszania się z zasłoniętym 

nosem i ustami i sprawnego opuszczenia strefy mety 

 Ze względów bezpieczeństwa zaleca się nie przedłużanie pobytu w strefie mety 

 

 

 

 

 

 

 § 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Miejsca parkingowe znajdujące się w pobliżu miejsca zawodów: w odległości około 1 km od 

biura zawodów będzie ogólnodostępny parking znajdujący się przy ulicy Wycieczkowej.  

2.  Organizator będzie przyjmować protesty tylko w dniu zawodów do godziny 14:30, które 

będzie można składać w biurze zawodów.   

3. Protesty anonimowe nie będą rozpatrywane. 

4. Organizator ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestników zawodów 

Provident RUN na czas trwania imprezy. 



5. Organizator na czas biegu zapewni zabezpieczenie medyczne 

6. Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność.  

7. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.  

8. Organizator nie zapewnia szatni na czas zawodów. 

9. Organizator zapewnia toalety.  

10. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

11. Wszystkich zawodników startujących w Biegu Provident Run obowiązuje niniejszy regulamin. 

12. Na trasie biegu będą punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu. Ominięcie bramki 

kontrolnej, jak również skrócenie  trasy biegu, może skutkować dyskwalifikacją. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny. 

14.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów oraz na stronie Organizatora. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły i harmonogramu biegu oraz treści 

niniejszego regulaminu, jeśli będą wymagały tego obostrzenia  albo wymogi wprowadzone 

przepisami prawa w związku z pandemią COVID-19 lub inną. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 

paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy 

medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika 

poszkodowanego w bezpieczne miejsce; 

17. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas 

imprezy są ostateczne i nieodwołalne; 

18. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia 

obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).  


