
Regulamin 7. Biegu Trzech Króli Łódź 
 

I. Organizatorzy i partnerzy 
Organizator: 
Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie. 
Współorganizator: 
Blersport, Beauty Sport Run 
Partnerzy: 
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, C.H. Manufaktura 
 
II. Cel Imprezy 
Celem Imprezy jest: 
 popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród dorosłych 

i młodzieży szkolnej, 
 upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, środowiskowych i 

zawodowych, 
 upowszechnianie sportu w rodzinie, 

aktywacja i integracja osób niepełnosprawnych, 
 promocja miasta i regionu łódzkiego. 
 
 
 
III. Termin, miejsce i przebieg Imprezy 
 
 
 
Termin: 06 stycznia 2023 roku (piątek) 
Bieg na dystansie 5 km z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
 
 
Start - godzina 17.00 
 
Biuro zawodów- czynne w dniach : 
04 stycznia - środa - w godzinach 10.00-13.00 
05 stycznia - czwartek - w godzinach  15.00-21.00 
06 stycznia -piątek – w godzinach 14.00 16.45 
 
W przypadku zaostrzenia się pandemii Sars Cov 2 – organizator poda obostrzenia 
związane z przebywaniem w biurze zawodów, zgodnie z obowiązującymi 
zarządzeniami Ministerstwa Zdrowia 
 
Miejsce biura zawodów: 
 
4 stycznia (środa) i 5 stycznia (czwartek)- Ogrodowa Office- ul. Ogrodowa 8 
 
6 stycznia- piątek – w dniu zawodów- Rynek Manufaktury 
 
 
 
 
 
Harmonogram 7.Biegu Trzech Króli Łódź w dniu 06 stycznia 2023 r. 



 14.00 – otwarcie biura zawodów 
 16.45 – zamknięcie biura zawodów 
 17.00 -start biegu 
 17.30 – dekoracja kategorii OPEN kobiet i mężczyzn 

 
 17.45 – dekoracje w kategoriach wiekowych 
 18.30 zakończenie imprezy 

 
Start i meta-aleja główna rynku Manufaktury 
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 zaraz po imprezie. 

Parkingi – wszystkie dostępne w Manufakturze –dojazd od ul. Drewnowskiej i 
Karskiego.  Prosimy nie dojeżdżać do Manufaktury od ul. Zachodniej i Gdańskiej – 
dojazd będzie niemożliwy ze względu na zamknięcie ruchu ulicznego. 
 

 
 
 
 
IV. Kategorie i klasyfikacje biegu : 
 
Zawodnicy będą klasyfikowani w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn oraz w 
kategoriach wiekowych: 
K i M 16 – 16-19 lat 
K i M 20 -  20-29 lat 
K i M 30 -  30-39 lat 
K i M 40 – 40-44 lata 
K i M 45 – 45-49 lat 
K i M 50 – 50-54 lata 
K i M 55 – 55-59 lat 
K i M 60 – 60-64 lata 
K i M 65 – 65-69 lat 
K i M 70 – 70-74 lata 
K i M 75 + 75 lat i więcej 
 
Najlepszy Łodzianin kobiet i mężczyzn 
 
 
 
V. Warunki Uczestnictwa 
 
 
 
 
1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia imprezy ukończyła 16 

rok życia. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć w biurze zawodów 
OŚWIADCZENIE RODZICA(do wydrukowania na stronie biegu w zakładce-
Dokumenty do pobrania). 

2. Zapisy drogą elektroniczną do dnia 03 stycznia o ile wcześniej limit zgłoszeń nie 
będzie wyczerpany. 



3. Limit zgłoszeń wynosi 2.000 uczestników. 
4. Każdy zawodnik musi zarejestrować się do biegu drogą elektroniczną na stronie 

www.lodzbiegtrzechkroli.pl do dnia 03 stycznia 2023 r. 
5. Każdy zawodnik musi dokonać wpłaty wpisowego(opłatę startową) ścieżką 

elektroniczną ze strony biegu w zakładce „Zapisy” do dnia 03 stycznia 2023 r. 
6. Zawodnik, który zarejestruje się do biegu i nie dokona opłaty startowej, nie ma 

gwarantowanego miejsca na liście startowej i w przypadku wyczerpania się limitu 
zgłoszeń nie będzie mógł wystartować. 

7. Za zgłoszonego do biegu uznaje się zawodnika, który zapisał się do biegu i dokonał 
opłaty startowej. 

8. Zawodnik, który się zarejestrował ale do dnia 03 stycznia 2023 lub do dnia 
wyczerpania się limitu zgłoszeń nie dokonał opłaty startowej, będzie wykreślony z listy 
uczestników. 

 
 

9. Wszyscy zawodnicy odbierają pakiet startowy osobiście. Osoby które nie będą 
    mogły osobiście odebrać pakietu startowego - mogą upoważnić osobę drugą.   
   Osoba upoważniona(odbierająca pakiet) musi okazać upoważnienie dostarczone przez 
   upoważniającego oraz pokazać do wglądu kserokopię dokumentu tożsamości osoby, 
   która upoważnia. Upoważnienie na stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania„ 
10. Nieodebrany pakiet startowy do końca pracy biura przepada. 
      Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym 
      miejscu z przodu. 
11. Osoby pełnoletnie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, będąc 
      świadomym aktualnego stanu zdrowia a osoby nieletnie muszą odebrać numer 
      startowy za zgodą rodzica lub opiekuna okazując stosowne oświadczenie. 
      Odbierając pakiet startowy zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości, w celu 
      weryfikacji. 

 
Obowiązuje limit czasowy na pokonanie trasy – 45 min. Po upływie limitu 
czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy! 
 
Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora. 
Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, 
poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK 
oraz służbom porządkowym organizatora. Zawodnicy podczas biegu, muszą 
bezwzględnie udostępnić przejazd samochodom uprzywilejowanym 
będącym w akcji (na sygnale). 
Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość 
regulaminu i podporządkowuje się jego warunkom. 

 
VI. Zgłoszenia 
 

1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na www.lodzbiegtrzechkroli.pl do 
dnia 03 stycznia 2023 r. do godziny 22.00. –chyba, że wcześniej limit zgłoszeń ( 
2.000 osób) zostanie wyczerpany. W przypadku gdy limit zgłoszeń nie zostanie 
wyczerpany do dnia 03 stycznia, zawodnik może dokonać zgłoszenia się do 
biegu ale tylko osobiście w biurze zawodów w dniu 04, 05 stycznia  2023 r.  W 
dniu biegu 6 stycznia, nie będzie się można zapisać do Biegu a jedynie odebrać 
pakiet startowy. 

Zgłaszając się, zawodnik musi podać jaki wynik planuje osiągnąć na mecie 
lub aktualny wynik osiągany na dystansie 5 km. Zawodnikom zostaną 



przydzielone numery startowe w różnych kolorach i będą one oznaczały 
strefę czasową na starcie w której zawodnik będzie zobowiązany ustawić 
się. Start będzie następował oddzielnie dla każdej strefy co ok. 1 minutę. 
Trzeba w związku z tym przestrzegać poleceń organizatora i służb 
porządkowych. 
Strefa I        -wynik poniżej 21 minut         - żółta 
Strefa II      - wynik 21:00”- 23:00”             - zielona 
Strefa III     -wynik 23:01”- 26:00”              - czerwona 
Strefa IV     -wynik 26:01”- 30:00”              - niebieska 
Strefa V      -wynik powyżej 30 minut       – pomarańczowa 
 
Zawodnicy biegnący z wózkiem(z dzieckiem) zobowiązani są do ustawienia 
się na końcu wybranej przez siebie strefy startowej!!!! 
 Wyniki będą liczone według czasu brutto dla pierwszych 50 zawodników- 
 pozostali według czasu netto uzyskanego przez zawodnika. Czas netto, to 
 czas liczony od przecięcia linii startu do momentu przebiegnięcia linii mety. 
 Limit czasu na przebiegnięcie dystansu 5 km ustala się na 45 minut, po 
 upływie tego czasu ruch uliczny zostanie przywrócony a zawodnicy, którzy 
 nie dobiegli w czasie 45 minut do mety są zobowiązani zejść z trasy. Limit 
 czasu jest liczony od przekroczenia linii startu ostatniego zawodnika 
 ostatniej strefy startowej. 
 

 
 
2. Limit zgłoszeń – 2.000 osób 

 
3. Opłata startowa dokonana przez zawodnika i pakiet startowy nie podlega zwrotowi w 

sytuacji gdy zawodnik zrezygnuje ze startu! Nie można też przekazywać i 
odsprzedawać numeru startowego innej osobie bez zgody organizatora! 

4. Zawodnik może wycofać się z biegu i zwrócić się do organizatora o zwrot całej opłaty 
startowej(pomniejszoną o koszty manipulacyjne wynoszące 10 zł) do dnia 10 grudnia 
2022 r. Po tym terminie nie będzie można wycofać się z udziału w imprezie i zwracać 
się do organizatora o zwrot opłaty startowej. Prośba o zwrot opłaty startowej drogą 
mailową na adres e-mail: stowarzyszenieasiz@gmail.com 

 
 
VII. Opłata startowa 

  

I termin:  od dnia 05 listopada do dnia 10 grudnia 2022                           - 60 zł 

 

II termin: od dnia 11 grudnia do dnia 25 grudnia 2022                              - 80 zł 

 

III termin: od dnia 26 grudnia 2022 do 03 stycznia 2023                         -  100 zł 

 

IV termin: zapisy w biurze zawodów o ile limit nie zostanie wcześniej 

wyczerpany w dniach 04 stycznia i 05 stycznia 2023                                  - 120 zł 



 

 

 

 

VIII. Nagrody 
 
Za miejsca 1-5 w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn-puchar lub statuetka 
 
Za miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn w każdej grupie wiekowej oraz w 
kategorii Najlepszy Łodzianin puchar lub statuetka. 
 
 
Każdy zawodnik biegu otrzymuje numer startowy z chipem elektronicznym, 
pamiątkowy medal, pamiątkowy komin( buff ). 
   
 
 
X. Postanowienia końcowe 
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. 
3. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC i NW. Organizator nie zapewnia 

uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub strat, jakie 
mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu Trzech Króli Łódź. Organizator 
sugeruje uczestnikom wykupienie ubezpieczenia NNW. 

4. Wyniki zawodów będą dostępne zaraz po biegu na www.protimer.pl i na następny 
dzień na stronie internetowej biegu. 

5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w czasie biegu. 
6. Obowiązuje limit czasowy w biegu -45 min. 
7. Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora. 
8. Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom 

służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom 
porządkowym organizatora. Zawodnicy podczas biegu, muszą bezwzględnie 
udostępnić przejazd samochodom uprzywilejowanym będącym w akcji(na 
sygnale). 

9. Pomiar czasu jest elektroniczny za pomocą chipów zamocowanych przy numerze 
startowym. 

10. Zawodnik, który odklei od numeru startowego lub uszkodzi chip elektroniczny nie 
zostanie sklasyfikowany. 

11. Protesty przyjmowane są na piśmie do 30 minut po zakończeniu biegu w biurze. 
Protesty będą rozpatrywane do trzech dni po zakończeniu imprezy. Po tym terminie 
wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi. 

12. W przypadku odwołania imprezy nie z winy organizatora a siły wyższej w tym 
epidemii Sars Cov 2, zawody zostaną przeprowadzone w wersji wirtualnej w 
terminie ogłoszonym w ciągu 7 dni od dnia odwołania imprezy.  Organizator nie 
ponosi w tej sytuacji konsekwencji finansowych wobec zawodników i nie 
zwraca opłaty startowej. O zwrot opłaty startowej można ubiegać się zgodnie z 
informacją w ustępie VI pkt. 4 niniejszego regulaminu do dnia 10 grudnia 2022. 

13. Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji. 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
Uczestnik 7. Łódź Biegu 3 Króli wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
uczestnictwa w wydarzeniu oraz na wykorzystanie wizerunku w celu promocji i 
upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i 
sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach 
branżowych oraz w celu otrzymywania newslettera z informacjami 
marketingowymi, dotyczącymi kolejnych edycji biegu organizowanych przez 
Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie Łódź ul.11-go listopada 19/41, 91-370. 
Dane osobowe zawodników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej 
RODO). Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym 
momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w rejestracji online spod adresu, którego zgoda 
dotyczy. 
1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest stowarzyszenie 
Akademia Sport i Zdrowie z siedzibą w Łodzi przy ul. 11-go listopada 19/41, 91- 
370 Łódź. 
2. Państwa dane osobowe niezbędne są do: 
a. świadczeń usług drogą elektroniczną: 
b. wykonania umowy – czyli Państwa udziału w biegu: uczestnictwa na które 
zgłaszacie się Państwo przez stronę www.lodzbiegtrzechkroli.pl  
c. publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników 
d. dostarczania usług płatniczych 
e. przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) przez stronę 
www.lodzbiegtrzechkroli.pl  
f. obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie 
kontaktu z Państwem 
g. celów podatkowych i rachunkowych 
h. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług obsługi 
zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie.  
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do udziału w biegu jak i 
prowadzenia konta na stronie www.lodzbiegtrzechkroli.pl  Niepodanie danych 
osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu. 
4. Państwa dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony 
www.lodzbiegtrzechkroli.pl oraz udziału w biegu na który zapiszecie się Państwa za 
pośrednictwem strony www.lodzbiegtrzechkroli.pl  Po zakończeniu tego okresu, 
Państwa dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów 
prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania 
oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających 
z zawartej umowy. Część Państwa danych (szczególnie te, które znajdują się w 
wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach 
statystycznych i archiwalnych. 
5. Państwa dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom 
oraz podwykonawcom administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji 
wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe 
i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym 
będą publikowane na stronie internetowej biegu. 
6. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do: dostępu do Państwa danych 
osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. 
Ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania oraz do ich przenoszenia. 
7. Ewentualne skargi możecie Państwo wnieść do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


