
REGULAMIN „Dyniowej gonitwy” 

Głównym organizatorem Dyniowej gonitwy, rozgrywanej w Ogrodach Hortulus Spectabilis 

w ramach Dyniowego Garden Party jest PPHU Hortulus Iwona Bigońska.  

 

1. Termin i miejsce zawodów 

Miejsce: Ogrody Hortulus Spectabilis, dnia 29.09.2019 r. Biuro Gonitwy czynne w godzinach  

10:30 – 11:30, biegowa rozgrzewka – godzina 12:00, strat biegu 12:30. 

2. Cel gonitwy 

Popularyzacja innowacyjnej funkcji ogrodów, jako miejsca odbywania się imprez o charakterze 

rekreacyjno-sportowym. Popularyzacja biegania, jako całorocznej formy aktywności fizycznej. 

Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu. 

3. Forma biegu, dystanse 

Dyniowa gonitwa będzie rozgrywana w formie rodzinnej sztafety z przeszkodami na dystansie 

łącznym 800m. W sztafecie mogą brać udział drużyny z liczbą zawodników od 2 do 5. Każda drużyna 

przed biegiem losuje dynię, która będzie przekazywana poszczególnym zawodnikom podczas zmian. 

Uczestnicy Gonitwy ruszają ze startu wspólnego. 

Dopuszczalne jest aby w przypadku zespołów 4-5osobowych, na jednej ze zmian było dwóch 

zawodników. Jednakże muszą oni przebiec swój odcinek, trzymając jednocześnie jedną dynię. 

Dopuszczamy starty indywidualne – zawodnik sam pokonuje całą trasę. 

Mile widziane będą stroje w temacie dyniowym. 

4. Kategorie wiekowe, uczestnictwo 

Zawody mają charakter amatorski i otwarty. W Dyniowej gonitwie może wziąć udział każdy, przy czym 

w skład drużyny musi wchodzić przynajmniej jedna osoba dorosła. Uczestnicy podpisują w Biurze 

Gonitwy, oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.  

W przypadku udziału osób nieletnich, oświadczenie takie podpisuje opiekun. 

W biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Liczy się udział, nie wynik. 

5. Pakiet startowy, nagrody 

Wpisowe wynosi: 19zł dla osoby dorosłej; 16zł dla dzieci w wieku 4-15 lat. W ramach pakietu 

startowego każdy zarejestrowany uczestnik Dyniowej gonitwy otrzymuje pamiątkowy znaczek, 

napój regeneracyjny po biegu, porcję zupy dyniowej oraz wstęp do Ogrodów Hortulus Spectabilis  

z wieżą i największym na świecie labiryntem grabowym. Dodatkowo każda z drużyn otrzymuje 

mapkę z trasą biegu, oraz możliwość zabrania do domu wylosowanej przed biegiem dyni. 

6. Zgłoszenia 

Zgłoszenia do Gonitwy przyjmowane są do dnia 27.09.2019 r. Informacje o biegu wraz z kontaktem 

do organizatorów znajdują się na stronie www.hortulus.com.pl. Liczba uczestników konkurencji jest 

limitowana. Opłaty startowe uiszczane mogą być przelewem na konto organizatora lub dniu 

Dyniowej Gonitwy (29.09.2019r.) w kasie Ogrodów Hortulus Spectabilis w Serduszkowej Chacie. 

 



7. Zgłoszenia uzupełniające 

Dodatkowe zapisy osób chętnych będą się odbywać w miarę wolnych miejsc, dnia 29.09.2019r.  

w godzinach 10.30 – 11.30 u osoby prowadzącej Biuro Gonitwy, na terenie Ogrodów Hortulus 

Spectabilis. 

8. Wstępny program 

10:30-11:30  praca Biura Gonitwy, zgłoszenia i rejestracja uczestników 

11:00 rozpoczęcie Dyniowego Garden Party (osobny program imprezy na stronie 

www.hortulus.com.pl) 

12:00  odprawa przed Gonitwą i rozgrzewka  

12:30  start Dyniowej Gonitwy 

13:00 zakończenie Dyniowej gonitwy – wręczanie pamiątkowych butonów, degustacja zupy 

dyniowej 

15:00   zakończenie Dyniowego Garden Party 

9. Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe uczestników Dyniowej gonitwy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

imprezy. 

Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi  

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Uczestnicy Dyniowej gonitwy, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku  

w celu promocji Gonitwy i dokumentowania Dyniowego Garden Party. 

10. Informacje końcowe 

Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu gonitwy o godzinie 11:30. 

Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

Organizator posiada ubezpieczenie OC. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla 

uczestników biegu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione podczas Gonitwy. 

 

http://www.hortulus.com.pl/


Wyrażam zgodę na udział dziecka  

 

…………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka)  

 

w Dyniowej Gonitwie, rozgrywanej dnia 07.10.2018 r. (niedziela) w ramach Dyniowego Garden Party  

w godz. 11:30 – 12:30 na terenie Ogrodów Hortulus Spectabilis. Biorę pełną odpowiedzialność  

za bezpieczeństwo ww. dziecka podczas biegu i za zapoznanie się z regulaminem.  

Oświadczam, że u mojego dziecka nie występują przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału 

w biegu.  

Przyjmuję do wiadomości, iż zgłoszenie dziecka do udziału w Dyniowej Gonitwie jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (imię i nazwisko) oraz na rozpowszechnianie 

jego wizerunku (dokumentacja fotograficzna) na potrzeby Dyniowej Gonitwy i Dyniowego Garden Party.  

                                                                        

…………………………………………..…… 

                               Czytelny podpis (imię i nazwisko) rodzica/opiekuna  

 

 

 

 

 

Oświadczenie uczestnika Dyniowej gonitwy 

 

Oświadczam, że nie występują u mnie przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w biegu.  

Przyjmuję do wiadomości, iż zgłoszenie do udziału w Dyniowej Gonitwie jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) oraz na rozpowszechnianie wizerunku 

(dokumentacja fotograficzna) na potrzeby Dyniowej Gonitwy i Dyniowego Garden Party.  

 

                                                                        

…………………………………………..…….. 

                                  Czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 

 


