
Regulamin zawodów Polar Sport Run Memoriał Wojtka Kozuba

1. IDEA
Uczczenie pamięci Wojtka Kozuba, wybitnego wspinacza młodego pokolenia, przewodnika
tatrzańskiego, instruktora wspinaczki sportowej, członka KW Kraków, sportowca, który Babią
Górę ukochał najbardziej. Celem dodatkowym jest pokazanie terenów Gminy Zawoja jako
obszaru atrakcyjnego do uprawiania sportu oraz aktywnej turystyki. Głównym elementem
imprezy jest bieg na Babią Górę.

2. ORGANIZATOR
Polar Sport Adventures sp. z o.o, ul. Św. Agnieszki 2/15B, 31-3058 Kraków, NIP
6762581518 kontakt:  marcin.kijowski@polarsport.pl  tel. 501 799 143

3. PARTNERZY
Urząd Gminy Zawoja  www.zawoja.pl Babiogórski Park Narodowy  www.bgpn.pl Klub
Wysokogórski Kraków

4. TERMIN i MIEJSCE
2 października 2021 (sobota), Skansen Zawoja Markowe (biuro zawodów, posiłek po
biegu, rozdanie i losowanie nagród)

Zawody odbędą się bez względu na pogodę, ale ze względów bezpieczeństwa, Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania
lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków
atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego .  Impreza może
zostać odwołana ze względu na sytuację epidemiologiczną. Informacja w tej sprawie
zostanie podana z tygodniowym wyprzedzeniem.

5. TRASY
Polar Sport Run rozgrywany jest na 4 trasach:

Memoriał Wojtka Kozuba: dystans 19,7 km, przewyższenie +1310 metrów
Diablak Vertical: dystans 6 km, przewyższenie +1025 m
Kozub Race Ultra Kraków-Zawoja: dystans ok. 70-80 km, przewyższenie +3000-3500 m -
ostateczna dlugość trasy zależy od zawodnika
bieg dla dzieci: ok. 500 m
mapki, profile i opisy do wglądu na www.polarsportru.pl Zawody (prócz trasy Ultra)
odbywa∆ą się po znakowanych szlakach Babiogórskiego Parku Narodowego. W miejscach
newralgicznych będą stali nasi wolontariusze, którzy wskażą odpowiednią drogę.

6. LIMITY CZASOWE
Memoriał Wojtka Kozuba: 5 godzin
Diablak Vertical: 2,5 godziny
Kozub Race Ultra Kraków-Zawoja: 12 godzin
bieg dla dzieci: brak limitu



7. WARUNKI UCZESTNICTWA - ZASADY OGÓLNE- dla wszystkich tras

a. START W ZAWODACH MOŻLIWY TYLKO Z WAŻNYM UBEZPIECZENIEM NNW
(specjalnie wykupione pod zawody, nie grupowe, nie firmowe, nie z karty kredyowej
etc.). UWAGA: zwykle w dniu startu nie da się już tego zrobić. Brak ubezpieczenia
wyklucza ze startu bez zwrotu wpisowego.

b. W dniu zawodów przy odbiorze nr startowego zawodnik zobowiązany jest
przedstawić potwierdzenie posiadania ważnego ubezpieczenia na dzień startu oraz
oświadczenie uczestnika imprezy (do podpisania także na miejscu)

c. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność - stosowne oświadczenie podpisują
podczas rejestracji. Brak oświadczenia wyklucza udział w zawodach bez zwrotu
wpisowego.

d. Prawo startu mają osoby pełnoletnie. Organizator dopuszcza udział osoby
niepełnoletniej za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych) oraz po
przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań w udziale w
biegu górskim.

e. Podczas biegu należy przestrzegać regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego.
f. Ważne: za pozostawienie śmieci na trasie biegu, skracanie trasy grozi

dyskwalifikacja.
g. Uwaga: pierwsze i ostatnie 200 metrów - ze skansenu do kas parkingu przy wejściu

do Parku - przebiega po drodze gminnej, zgodnie z przebiegiem niebieskiego szlaku
turystycznego. Zawodnicy zobowiązani są poruszać się lewą stroną jezdni, zgodnie z
zasadami przepisów o ruchu drogowym. Ruch na czas zawodów w tym miejscu nie
zostanie wstrzymany, dlatego prosimy o szczególną ostrożność oraz słuchanie
poleceń służb porządkowych. Drogę w tym miejscu zabezpieczać będą strażacy z
OSP Zawoja.

h. Zaleca się zabrać na trasę biegu telefon komórkowy z aktualnym numerem GOPR
(601 100 300, tel. alarmowy 985). Stacja ratunkowa GOPR znajduje się przy
schronisku na  Markowych Szczawinach o  o  (N49  35'15,0" E19  31'02,0").

i. Zawodnik jest zobowiązany ubrać się adekwatnie do aktualnej pogody i wziąć pod
uwagę ewentualną jej zmianę.

j. Zawodnik jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w szczególności
zbiegać ostrożnie, uważać na zawodników poruszających się wolniej, nie
podejmować wysiłku nieadekwatnego do stanu zdrowia i poziomu wytrenowania.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

k. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu i
podania ich w formie pisemnej do publicznej wiadomości - najpóźniej do 1 godz.
przed rozpoczęciem zawodów.

l. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

8. ZASADY ZAWODÓW KOZUB RACE ULTRA KRAKÓW-ZAWOJA

Trasa: Kraków -Zawoja
Start: Sklep górski Polar Sport, Kraków ul. Sienna 15, godz. 4



Meta: skansen Zawoja Markowa, ostatni zawodnik powinien dotrzeć na metę przed upływem
godz. 16 - by zdążył na losowanie nagród
W drodze na metę zawodnicy muszą odwiedzić dwa szczyty spośród czterech poniższych:

1. Polana Gronie (49° 42′ 15″ N, 19° 48′ 3″ E)

2. Polica
3. Mała Babia Góra
4. Babia Góra

Szczyty zalicza w dowolnej kolejności
O trasie decyduje zawodnik
Wygra ten, kto pierwszy dobiegnie na metę w Zawoi Markowej, zaliczając dwa szczyty z
listy.
Każdy zawodnik zostanie wyposażony w nadajnik GPS.
Zaliczenie szczytu weryfikujemy na podstawie jego trackera.
Zawodnik musi też udokumentować zaliczenie szczytu poprzez przesłanie zdjęcia z każdego
szczytu - może być tabliczka ze szczytu.
Zdjęcia prosimy przesłać na adres zawody@polarsport.pl
Po drodze nie ma punktów odżywczych, ale są sklepy i stacje benzynowe. Każdy liczy na
siebie, można korzystać też z supportu i zającowania. W towarzystwie zawsze raźniej.
Nie zapewniamy transportu z trasy, ale jeśli ktoś padnie już w Zawoi - a ta długa jest - jakoś
pomożemy.

9. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Lista wyposażenia obowiązkowego uzależniona będzie od panujących warunków
atmosferycznych i wysłana zostanie w Komunikacie Startowym na adres email podany w
formularzu zgłoszeniowym oraz ogłoszona najpóźniej dzień przed zawodami na stronie fb
zawodów.

WAŻNE!
Obowiązkowo własny kubek lub butelka - przy schronisku Markowe Szczawiny będzie punkt
z wodą. Woda będzie rozlewana do własnych kubków, czy butelek. Nie będzie żadnych
kubeczków jednorazowych.

Wyposażenie obowiązkowe w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych
(śnieg, porywisty wiatr, niska temperatura):
• Długie spodnie (lub getry biegowe) lub kombinacja getry 3/4 wraz z długimi skarpetami -
ważne, aby cała noga była przykryta
• Koszulka\bluza z długim rękawem
• Czapka lub chusta typu buff
• Rękawiczki
• Folia termiczna NRC
• Telefon komórkowy naładowany z zapisanym numerem alarmowym GOPR 985 i
organizatora zawodów (501-799-143)
• Kurtka (wiatrówka) - opcjonalnie.

KLASYFIKACJA - Memoriał Wojtka Kozuba



Nagradzane będą trzy pierwsze miejsca w następujących kategoriach:
● juniorki młodsze i juniorzy młodsi (18-40 lat)
● juniorki starsze i juniorzy starsi (powyżej 40 lat)
● open

Uwaga: klasyfikacje nie dublują się - wygrana w open wyklucza z wygranej w kategorii
wiekowej.

Diablak Vertical
Open kobiet i mężczyzn

Nagrody
W kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe, open - bon do Polar Sportu

Open
Memoriał Wojtka Kozuba
Bony do Polar Sportu:

1. miejsce: 700 zł
2. miejsce: 600 zł
3. miejsce: 500 zł

Diablak Vertical
Bony do Polar Sportu:

1. miejsce: 500 zł
2. miejsce: 400 zł
3. miejsce: 300 zł

Kozub Race Ultra Kraków Zawoja
Nagrody będą takie: do puli nagród wchodzi całe wpisowe zawodników (suma wszystkich
wpisowych) + wkład Polar Sportu. Ostateczny podział nagród będzie zależał od liczby
uczestników - słowem: im więcej zawodników, tym większa kasa (bon do Polar Sportu) do
wygrania.

+ cenne nagrody losowane spośród wszystkich uczestników imprezy. Warunkiem otrzymania
nagrody jest osobisty udział w ceremonii rozdania nagród.

ZGŁOSZENIA
Limit na wszystkie trasy: 250 osób.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną. Zgłoszenie staje się ważne po dokonaniu
wpłaty na konto bankowe. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpłat. Uczestnik ma 7 dni
na dokonanie opłaty. Po tym terminie, Organizator ma prawo usunąć dane osoby
zarejestrowanej z bazy danych.
W przypadku, gdy limit uczestników nie zostanie osiągnięty, będzie istniała możliwość
zapisów w dniu zawodów (ze względów technicznych bezwzględnie w godzinach 8:00 -
10:00). Jednocześnie w przypadku zapisu w dniu zawodów Organizator nie gwarantuje
pełnego pakietu startowego.



Termin zgłoszeń drogą elektroniczną upływa 27 września 2021.
Pakiet startowy : wartościowe produkty od Polar Sportu i sponsorów, ciepły posiłek,
elektroniczny pomiar czasu, losowanie nagród (w tym wycieczki i kursy z Polar Sport
Adventures) oraz dobra zabawa
WPISOWE + Bilet do Parku (20 zł)
W terminie do 2 października:
Memoriał Wojtka Kozuba: 120 zł
Diablak Vertical: 100 zł
Kozub Race Ultra Kraków Zawoja: 150 zł
Wpisowe nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.  Opłata startowa zawiera wstęp
do Babiogórskiego Parku Narodowego, która dla zawodników wynosi 20 zł. Przekazanie
pakietu startowego innej osobie jest możliwe za dodatkową opłatą 20 złotych. Wpłaty
dokonywane są przez system zapisów lub na miejscu gotówką w biurze zawodów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wysyłając zgłoszenie oświadczam, że znam Regulamin Polar Sport Babia Góra Trail im.
Wojtka Kozuba i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Oświadczam, że jestem zdolny do
udziału Polar Sport Babia Góra Trail im. Wojtka Kozuba i startuję
na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U.
Nr 101 poz. 1095).
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb sporządzenia i
opublikowania
sprawozdania wynikowego z zawodów.
□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez
 Polar Sport Adventures sp. z o.o . z siedzibą w Krakowie i inne osoby działające na zlecenie
organizatora zawodów mojego wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich
nośnikach (w tym na zdjęciach i nagraniach filmowych) podczas wszelkich czynności
pozostających pośrednio lub bezpośrednio w związku z moim udziałem w Polar Sport Babia
Góra Trail im. Wojtka Kozuba dnia 29 lutego 2020 roku. Niniejsza zgoda obejmuje
zezwolenie na rozpowszechnianie oraz publikowanie mojego wizerunku:
a) w prasie i telewizji,
b) w Internecie, w tym w mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej
organizatora zawodów i podmiotów stowarzyszonych oraz w mediach społecznościowych
(Facebook, YouTube itp.);
c) w materiałach promocyjnych i reklamowych.
Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
□ Chcę otrzymywać newsletter z informacjami o promocjach, wyprzedażach i nowościach.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 z późn. zm.). oraz na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych przez  Polar
Sport Adventures sp. z o.o, ul. Św. Agnieszki 2/15B, 31-058 Kraków .
Klauzula informacyjna
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 z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie
danych, dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z
organizacją
zawodów Polar Sport Babia Góra Trail im. Wojtka Kozuba jest  Polar Sport Adventures sp. z
o.o, ul. Św. Agnieszki 2/15B, 31-058 Kraków, NIP 6762581518
(dalej „Spółka” lub „Polar Sport Adventures”).
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności
korzystania z
przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można
kontaktować się
z Administratorem danych poprzez:
a) adres e mail: zawody@polarsport.pl
b) telefonicznie pod numerem: +48 691107579 lub +48603445234
c) pisemnie na adres siedziby Polar Sport Adventures.
3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
a) w celu zorganizowania i przeprowadzenia zawodów sportowych Polar Sport Babia Góra
Trail im. Wojtka Kozuba (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu publikacji wyników zawodów na tablicach informacyjnych i w Internecie (na
podstawie z art. 6
ust. 1 lit. a RODO);
a) w celu promowania sportu i rozpowszechniania idei zawodów w przyszłości (na podstawie
z art. 6 ust.
1 lit. f RODO);
c) w zakresie wizerunku w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji wizerunku na
stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i
podmiotów współpracujących, prasie, telewizji, materiałach i tablicach informacyjnych
Administratora – na podstawie zgody (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); b) w celu
wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci newslettera – jeśli wyraziła
Pani/Pan odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (na
podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Administrator danych może przekazywać dane osobowe podmiotom z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG). Do państwa trzeciego (spoza EOG) Administrator danych
może przekazać dane osobowe, jeżeli gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych,
jaka obowiązuje w Polsce. W praktyce
taką gwarancją jest to, że dane państwo zostało uznane przez Komisję Europejską za kraj,
który zapewnia odpowiednią ochronę̨. W przypadku przekazania danych poza EOG
Administrator danych podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony danych, w
szczególności poprzez zastosowanie klauzul umownych, które zostały zatwierdzone przez
Komisję Europejską.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.



6. Administrator danych przetwarza dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby
osiągnąć cel przetwarzania. Administrator danych stosuje zasadę̨ ograniczenia
przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich
przetwarzaniem przez nieograniczony okres. W szczególności dane osobowe są usuwane,
gdy:
a) nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń,
b) upłyną terminy, które wynikają z przepisów prawa,
c) osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to
zgoda była
podstawą przetwarzania),
d) osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli
podstawą
przetwarzania był uzasadniony interes Administratora).
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych),
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej
zgody, w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich
praw prosimy o skierowanie żądania na wskazane wyżej dane kontaktowe.
9. Podanie danych osobowych i udzielenie zgody, jest dobrowolne i nie jest wymogiem
ustawowym, ale w pewnym zakresie jest niezbędne do dopuszczenia Pani/Pana do
uczestnictwa w zawodach.


