
Bałtowski Cross 
Program/Regulamin 

I. Organizator 

AMIGO-SKI Rafał Korulczyk 

Wólka Bałtowska 50A, 27-423 Bałtów, NIP: 661-198-94-34 

II. Cel imprezy 

1. Propagowanie aktywnego, rodzinnego wypoczynku na świeżym powietrzu. 

2. Promocja regionu świętokrzyskiego, powiatu ostrowieckiego i gminy Bałtów. 

3. Zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwrócenie uwagi na aktywność 

fizyczną i racjonalne odżywianie. 

III. Miejsce i termin 

1. Wydarzenie odbędzie się w miejscowości Bałtów (województwo świętokrzyskie) 

w dniu 14 maja 2022 r. (sobota). 

2. Start i meta imprez biegowych zlokalizowane będą na terenie „Bałtowskiego 

Kompleksu Turystycznego” ( Bałtów 8a). 

IV. Program szczegółowy 

13 maja 2021r. (piątek) 

18.00 – 20.00 godziny otwarcia biura zawodów 

14 maja 2021r. (sobota) 

7.00–9.00 –godziny otwarcia biura zawodów (odbiór pakietów ”Bałtowskie Sa-

fari” ) 

9.00 – start „Bałtowskie Safari” 

11.00 -12.30 - godziny otwarcia biura zawodów (odbiór pakietów ”Bieg dookoła 

Polski” i marsz Nordic Walking) 

12.30 – zamknięcie trasy biegu ”Bałtowskie Safari” 

12.30 – start „Biegu dookoła Polski” 

12.45 - start „Marszu Nordic Walking” 

13.30 – dekoracja zwycięzców „Bałtowskie Safari” 13.45 - zamknięcie trasy ”Bieg 

Dookoła Polski” 

14.00 - dekoracja zwycięzców „Biegu Dookoła Polski”  



14.25 - zamknięcie trasy dla ”Marszu Nordic Walking”  

14.30 - dekoracja zwycięzców „Marszu Nordic Walking”  

15.00 -  Biegi dla dzieci 

    

Program może ulec zmianie! 

V. Dystans i trasa 

- „Bałtowskie Safari” – ok. 20 km / limit czasu 3,5 godz./ 

- „Bieg dookoła Polski” – ok. 6,3 km / limit czasu 75 min./ 

- „Marsz Nordic Walking” – ok. 6,3 km /limit czasu 100 min./  

- „Biegi dla dzieci” - bieg z przeszkodami roczniki 2013 i młodsi, 2009-2013 bieg 

500 m, roczniki 2008 i starsi - bieg 1 km  

VI. Punkty odświeżania i toalety 

1. Na dystansie ”Bałtowskie Safari” przewidziany jest 1 punkt odżywiania na 

trasie i punkt regeneracji na mecie. 

2. Na pozostałych dystansach przewidziany jest punkt regeneracji na mecie. 

3. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety. 

VII. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa 

1. Do udziału w „Biegu dookoła Polski”, „Bałtowskie Safari” i „Marszu Nordic 

Walking” dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16 lat. 

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w 

biegu. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

należy przekazać Organizatorowi w biurze zawodów przy odbiorze pakietu i nu-

meru startowego. 

2. Organizator ustala limit osób, które mogą wziąć udział w poszczególnych bie-

gach: „Bałtowskie Safari” – 300 osób, „Bieg dookoła Polski” – 200 osób i „Marsz 

Nordic Walking” – 100 osób, „Biegi dla dzieci” – 60 osób. Po wyczerpaniu limitu, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zgłoszenia nie będą przyjmowane. O 

udziale Uczestników w biegu / marszu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesie-

nie opłaty startowej. 

3. Zgłoszenia na biegi: ”Bałtowskie Safari” , ”Bieg dookoła Polski” i marsz Nordic 

Walking przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie sts-timing.pl do dnia 

13.05.2022. W dniu 14.05.2022 zgłoszenia będą przyjmowane, według dostęp-

ności na wszystkie biegi, TYLKO w biurze zawodów w godzinach pracy biura. 



4. Warunkiem udziału w biegach i marszu jest: 

a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

b. uiszczenie opłaty startowej 

c. akceptacja udziału w biegu / marszu na własną odpowiedzialność, mając 
na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości 

biegu/marszu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia 

lub życia; w biegu/marszu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające 

dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa 

w biegu /marszu; 

d. złożenie oświadczenia Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział 

w biegu/marszu [Załącznik nr 1], a także wyrażenie zgody na zamieszczanie 

danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia oraz wiz-

erunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie 

drukowanej, fotografii lub zapisu wideo. Wizerunek będzie wykorzystywany 

nieodpłatnie; 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom biegu informacji 

handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a 

także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. 

6. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Zawodów, gdzie odbiorą numery startowe. Lokalizacja, sposób oraz godziny pra-

cy Biura Zawodów są podane w ”Programie Szczegółowym”. 

7. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem startowym jest okazanie 

przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

8. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby nie jest możliwy. 

VIII. Opłaty startowe 

„Bałtowskie Safari” (ok. 20 km) – 90 zł 

„Bieg dookoła Polski” (ok. 6,3 km) – 70 zł 

„Marsz Nordic Walking” (ok. 6,3 km) – 70 zł  

„Biegi dla dzieci” – 15 zł 

Zgłoszenia na biegi dzieci będą przyjmowane w biurze zawodów w godzinach 

pracy biura podczas imprezy ”Bałtowski Cross”. 

1. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system tpay.com 

lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: 

AMIGO-SKI Rafał Korulczyk  

Wólka Bałtowska 50A  



27-423 Bałtów 

mBANK: 37 1140 2004 0000 3202 4631 9944 

W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, Bałtowski Cross, maj 

2021, dystans biegu”. 

2. Przy płatności on-line przez system tpay.com doliczona zostanie prowizja w 

wysokości 3% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu trady-

cyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego tpay.com, prowizja nie 

zostanie naliczona. 

3. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w biegu Bał-

towski Cross, to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 

50% oraz o ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista 

rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona 

do dnia 20.04.2022 r. 

4. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rez-

erwowej, organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego 

uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod 

warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty 

manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu 

różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 

07.05.2022 r. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zaintere-

sowane między sobą. 
5. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez 

formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży 

usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca 

miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktu-

ry na koncie zawodnika nie jest równoznaczne z prośbą o nią. 
6. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na 

wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę AMIGO- SKI 

Rafał Korulczyk, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 

2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich prze-

chowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kon-

troli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661). 

7. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy ”Bał-

towski Cross”. 

8. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 



IX. Pakiety startowe 

1. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, zwrotny 

chip do pomiaru czasu, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpiecze-

nie, torebkę na pakiet startowy, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, punkty 

odżywiania na trasie zawodów, pamiątkowy medal za ukończenie zawodów. 

2. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy tylko w przypadku dokonania 

opłaty startowej do dnia 10.05.2022 roku. 

3. Zawodnik bez wydrukowanego oświadczenia nie będzie dopuszczony do startu. 

4. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie osobiście w biurze zawodów w godz-

inach wskazanych w regulaminie. Przy odbiorze pakietu startowego zawodnik 

potrzebuje okazać wydrukowane i podpisane oświadczenie o braku przeci-

wskazań zdrowotnych oraz dokument ze zdjęciem. 

5. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia strefy pakietów, nie 

będą wydawane w innym terminie ani wysyłane w późniejszym czasie. 

X. Klasyfikacje i nagrody 

1. W „Biegu Dookoła Polski” oraz „Bałtowskie Safari” prowadzone będą 
następujące klasyfikacje: 

a. klasyfikacja generalna kobiet:  

K2 (16-29),  

K3 ( 30-39),  

K4 (40-49), 

K5 (50+) – statuetki pamiątkowe i nagrody rzeczowe, 

b. klasyfikacja generalna mężczyzn:  

M2 (16-29),  

M3 (30-39),  

M4 (40- 

49),  

M5 (50+)– statuetki pamiątkowe i nagrody rzeczowe,  

a dodatkowo: Najszybszy pracownik i pracownica Cementowni Ożarów. 

2. „Marsz Nordic Walking” - klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

3. „Biegi dla dzieci” – upominki dla wszystkich startujących 

4. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą biegi otrzymają pamiątkowe medale. 

5. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody 



ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich 

odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek. 

XI. Wytyczne sanitarne 

1. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu za-

leceń, wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne or-

gany odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków ochrony 

indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach. 

2. Zawody mogą odbywać się bez udziału publiczności, lub z jej udziałem jeśli 

obowiązujące obostrzenia będą na to pozwalały. 

3. Zawodnicy mogą zostać zobowiązani do przestrzegania dystansu społecznego 

zarówno przed, w trakcie jak i po zawodach. 

4.Zawodnicy zobowiązani są do zachowania dyscypliny i przestrzegania har-

monogramu zawodów. 

5. Zawodnicy zobowiązani są do jak najszybszego opuszczenia strefy odbioru 

pakietów, punktu odświeżania za metą oraz opuszczenia terenu zawodów po 

skończonej rywalizacji. 

6. Dekoracja będzie ograniczona wyłącznie dla osób dekorowanych i może być 

przeprowadzona bez udziału publiczności. 

7. Obsługa zawodów zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony sanitarnej 

oraz środki do dezynfekcji. 

XII. Dane osobowe 

1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane 

osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). 

2. Administratorem danych osobowych jest AMIGO-SKI Rafał Korulczyk, Wólka 

Bałtowska 50A, NIP 661-1989434; 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności 

niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług 

związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja 

wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja 

obowiązków podatkowych. 



4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 

ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ad-

ministratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). 

5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim 

współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest 

nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, 

druku itp.). 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi 

następujące prawa: 

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, 

Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora 

obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczest-

nikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody; 

b. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

d. prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;  

e. prawo skargi do organu nadzorczego. 

7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu za-

wodów, a także po tym czasie, jeśli będzie to niezbędne do wykonanie 

obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów 

dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Adminis-

tratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promo-

cyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje 

wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w 

art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża 

zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kom-

pozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie 

koniecznym dla celów opisanych wyżej. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika zawodów wyrażają 
zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz 



wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utr-

walonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i mar-

ketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie 

wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rodzice/opiekunowie prawni niepełno-

letniego uczestnika zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku za-

wodnika poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi 

obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów 

opisanych wyżej. 

XIII. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Bałtowski Cross należy składać na 

piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na mail: kontakt@amigo-ski.pl, z 

tematem maila „Bałtowski Cross – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu 

czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.              

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego 

paragrafu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje dotyczące Bałtowski Cross Organizator rozpatrywać będzie w ter-

minie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania. 

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Bałtowski Cross 

będzie ostateczna. 

XIV. Postanowienia końcowe 

1. Zawodnicy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem 

Zawodów. 

2. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 13.05.2022, na zapisy on-

line. W przypadku gdy pozostaną dostępne pakiety startowe na poszczególne 

biegi, będzie możliwość wykupienia pakietu startowego w dniu zawodów. 

3. Organizator posiada ubezpieczenie OC. 

4. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełno-

letnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych i ponoszą związane 

z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w za-

wodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i 

zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizy-

cznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 



5. Trasa „Bałtowskie Safari” prowadzi przez teren sektorów „Bałtowskiego 

Zwierzyńca” zamieszkałych przez dzikie zwierzęta. Zawodnicy są zobowiązani 

do zachowania szczególnej ostrożności względem zwierząt, które nagle mogą 
znaleźć się na trasie biegu. Obowiązuje również bezwzględny zakaz opuszcza-

nia trasy biegu i ustosunkowanie się do wszelkich zasad organizatorów i pra-

cowników parku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu w 

przypadku gdy zdecyduje, że trasa może być mieć wpływ na bezpieczeństwo 

zawodników. 

6. Zawodnicy w czasie trwania biegu mają obowiązek przemieszczać się 

wyłącznie po wyznaczonej trasie. Organizator nie odpowiada za wszelkie 

sytuacje wynikłe poza trasą zawodów. 

7. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną. 
8. Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz śmiecenia na trasie zawodów. Or-

ganizator wyznaczy strefy zrzutu śmieci, w których będzie można wyrzucić 

zużyte bidony, opakowania, butelki, kubeczki itp. Zawodnicy śmiecący na 

trasie biegu będą zdyskwalifikowani.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym reg-

ulaminie, w szczególności w przypadku zmiany sytuacji związanej z pandemią 
Sars-CoV-2 lub zmianą przepisów prawnych w tym zakresie. Uczestnicy, 

którzy dokonali rejestracji, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmi-

anach w regulaminie. 

10.W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, grad, 

huragan, pandemia, epidemia, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub 

wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo za-

wodników. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i 

przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów. 

11.W przypadku przeniesienia zawodów, spowodowanego niespodziewanymi 

klęskami żywiołowymi (takich jak powódź, grad, huragan, pandemia, epi-

demia, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) na inny termin w tym samym 

roku, uczestnikom przysługuje prawo przeniesienia opłaty startowej na nowy 

termin zawodów bez jakichkolwiek dopłat, lub przepisanie pakietu startowego 

na innego zawodnika bez dodatkowych opłat. 

12.W przypadku przeniesienia zawodów, spowodowanego niespodziewanymi 

klęskami żywiołowymi (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, pandemia, 

epidemia, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) uczestnikom nie przysługuje 

zwrot wniesionych opłat startowych. 



13.W przypadku zmiany terminu zawodów o jeden dzień (np. przeniesienie za-

wodów z soboty na niedzielę) uczestnikom nie przysługuje zwrot wniesionych 

opłat startowych. 

14.W przypadku zmiany programu imprezy i przesunięcia startu na wcześniejszą 
lub późniejszą godzinę, uczestnikom nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty 

startowej. 

15.Ze względu na panującą sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Organizator oświadcza, że: zastrzega so-

bie prawo do przerwania zawodów, jeżeli uzna, że dalsze kontynuowanie za-

graża zdrowiu lub życiu uczestników, skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub 

zawodów oraz któregokolwiek z etapów zawodów nie stanowi podstawy do 

zwrotu wniesionych opłat zastrzega sobie prawo do zmniejszenia limitu ilości 

osób startujących i w tym przypadku zwrotu wpisowego oraz niedopuszczenia 

osób do startu, które wykraczają ponad nowy limit. Decydować wówczas 

będzie kolejność zgłoszeń. 

16.Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.  

17.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

Dokumenty do pobrania 

Załącznik nr 1: Oświadczenie zawodnika. 

Załącznik nr 2: Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zgodzie na 

start dziecka. 



Załącznik nr 1: Oświadczenie zawodnika.  



Załącznik nr 2: Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zgodzie na start 

dziecka.


