
 

REGULAMIN „NOCNY DUATHLON PORT LOTNICZY GDAŃSK 2023” 

 

1. PRZEDMIOT REGULAMINU  

Niniejszy regulamin określa warunki organizacji i uczestnictwa w „NOCNY DUATHLON PORT LOTNICZY 
GDAŃSK” (dalej również: „Impreza” lub „duathlon”).  

 

2. CEL IMPREZY 

Celem Imprezy jest: 

1. Upowszechnianie biegania oraz jazdy na rowerze jako sposobu na aktywny wypoczynek. 

2. Promocja Portu Lotniczego Gdańsk oraz promocja miasta Gdańsk. 

 

3. ORGANIZATOR 

Organizatorem Imprezy jest Tomasz Galiński prowadzący działalność gospodarczą firmą „Host of 
Events Tomasz Galiński” z siedzibą w Rotmance (83-010 Rotmanka), przy ul. Św. Siostry Faustyny 8, 
posiadającym numer NIP 8771140447 oraz numer  REGON 381254308.  

 

Partnerem Organizatora, udostępniającym miejsce Imprezy, jest spółka  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z 
o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000075422 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer REGON 010365722, NIP 5220010256, o 
kapitale zakładowym 125.290.000 zł. 

 

4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 

1. Duathlon odbędzie się w nocy z 27.05.2023 r. na 28.05.2023 r. Planowana godzina rozpoczęcia 
rywalizacji: 

godzina 01:00, 28.05.2023 r., 

- bieg na dystansie 5 km limit czasu na ukończenie to 45 minut, 

- jazda na rowerze na dystansie 15 km – 45 min, 



- limit czasu bieg plus rower 1h 30 minut, 

- bieg na dystansie 2,5 km – 20 minut, 

- cały dystans bieg/jazda na rowerze/bieg - limit czasu 1h 50 minut. 

Z uwagi na to, że duathlon odbywa się na działającym lotnisku, jego rozpoczęcie nastąpi po ostatnim 

lądowaniu samolotu. Każdy uczestnik powinien wziąć pod uwagę, że udział w imprezie może wiązać 
się z długim czasem oczekiwania na start po odprawie bezpieczeństwa do strefy zastrzeżonej. 

W każdej chwili mogą wystąpić okoliczności, których nie da się przewidzieć, opóźniające 

lub uniemożliwiające odbycie się duathlonu, przykładowo opóźniony samolot. 

2. Duathlon odbędzie się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 

3. Dokładny program Imprezy, zostanie udostępniony najpóźniej na dwa tygodnie przed duathlonem 

na stronie www.domety.pl 

5. TRASA 

1. Trasa zostanie wyznaczona na terenie Portu Lotniczego Gdańsk. 

2. Długość trasy biegowej 5 km duża pętla po drodze kołowania/15 km jazdy na rowerze – 3 pętle po 
drodze startowej/trasa biegowa 2,5 km – mała pętla po drodze kołowania. 

3. Start/Meta - płyty postojowe. 

4. Strefa T1/T2 – płyty postojowe obok strefy Start/Meta. 

5. Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn, wiekowych Kobiet i 
Mężczyzn oraz Open Sztafet dwuosobowych i trzyosobowych. 

6. Uczestnicy biegną jedynie po asfaltowej powierzchni wskazanej przez Organizatora. Zabronione 
jest wybieganie poza wyznaczoną trasę. 

7. Obowiązuje Jazda bez draftingu . Zawodnik powinien jechać sam od startu, aż do mety. Osoba 
jadąca z tyłu powinna trzymać odstęp minimum 10 metrów licząc od przedniego koła zawodnika 
jadącego przed nim oraz minimum 2 metry z boku. W momencie mijania zawodnik powinien trzymać 
się swojego rywala nie bliżej niż 2 metry z tyłu i 2 metry z boku. Gdy kolarz wjedzie w strefę 2x10m 
ma 20 sekund na minięcie przedniego koła rywala, natomiast gdy minie już przednie koło, to osoba 
mijana ma 20 sekund na wyjście z pola 2x10m. 

6. UCZESTNICTWO 

1. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest: 

• zapisanie się do udziału w duathlonie na stronie www.elektrornicznezapisy.pl  

• wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu; 

• przestrzeganie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie 

Portu Lotniczego Gdańsk , w szczególności instrukcji ruchu pojazdów i pieszych na terenie 

Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, dostępnej pod adresem: 

https://www.airport.gdansk.pl/lotnisko/bezpieczenstwo/ruch-pojazdow-i-pieszych-p47.html 

• deklaracja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność; 



• wniesienie opłaty startowej w terminie 7 dni roboczych od dnia rejestracji. 

2. Dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia 

umożliwia mu udział w biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek 

ubezpieczenia, w szczególności na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, 

wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością 

lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności 

w najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo. 

3. Aby wziąć udział w Imprezie konieczne jest ukończenie 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie 

lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w biegu pod 

warunkiem dostarczenia Organizatorowi najpóźniej w dniu biegu pisemnej zgody rodzica 

lub opiekuna prawnego na udział w biegu. 

4. Wszyscy uczestnicy w trakcie przebywania na lotnisku muszą w miejscu widocznym posiadać kartę 

identyfikacyjną Portu Lotniczego Gdańsk (boarding pass). 

5. Wszyscy uczestnicy muszą poddać się kontroli bezpieczeństwa (godziny odpraw zostaną podane 

do wiadomości najpóźniej na 2 tygodnie przed biegiem na stronie www.domety.pl)  

- odprawa rowerów wraz z butami rowerowymi 18.00 – 22.30 w dniu 27.05.2023r. 

- kontrola bezpieczeństwa i boarding 21.00 – 00.00 

- każdy zawodnik może przekazać rower wcześniej do strefy T1/T2 – już od 18.00, a sam przejść 
kontrolę bezpieczeństwa i odprawę  później – czyli do godz. 00.00 

- osoby, które nie wyrażą zgody na poddanie się kontroli bezpieczeństwa nie zostaną wpuszczone do 
strefy zastrzeżonej lotniska. 

6. Wszyscy uczestnicy biegu mogą wnieść do strefy zastrzeżonej lotniska wyłącznie przedmioty, które 

są niezbędne podczas zawodów i nie będące przedmiotami zabronionymi. Lista przedmiotów 

zabronionych dostępna na stronie internetowej Portu lotniczego Gdańsk: 

https://www.airport.gdansk.pl/informacje-dla-pasazerow/przed-odlotem/bagaz-p8.html 

7. Osoby, których stan wyraźnie wskazuje, że znajdują się w stanie upojenia alkoholowego lub są pod 

wpływem podobnie działającego środka oraz osoby mogące spowodować zagrożenie 

epidemiologiczne lub zagrożenie innego rodzaju nie zostaną wpuszczone do strefy zastrzeżonej 

lotniska. 

8. Niestawienie się w wyznaczonych godzinach na kontrolę będzie skutkowało wykluczeniem z 
udziału w zawodach. Kontrola bezpieczeństwa nie zostanie przedłużona. 

Osoby, które nie stawiły się w wyznaczonym dla siebie czasie na odprawę, mogą zostać 

niedopuszczone do startu. 

9. Każdy z uczestników podczas kontroli bezpieczeństwa zobowiązany jest okazać ważny dokument 



tożsamości ze zdjęciem umożliwiający identyfikację (dowód osobisty lub paszport, na podstawie 

którego dokonał rejestracji). 

10. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad 

bezpieczeństwa panujących na terenie lotniska. W strefie krytycznej/zastrzeżonej lotniska zabrania 

się posiadania przedmiotów znajdujących się na liście przedmiotów zabronionych. 

https://www.airport.gdansk.pl/informacje-dla-pasazerow/przed-odlotem/bagaz-p8.html 

11. Wszyscy uczestnicy przed punktem kontroli bezpieczeństwa, zobowiązani są do założenia 

i noszenia aż do ponownego opuszczenia strefy zastrzeżonej lotniska koszulki otrzymanej od 

organizatora i przypięcia numeru startowego w widocznym miejscu na przedzie koszulki. Pozostała 

część garderoby biegowej pozostaje we własnym zakresie biegacza. 

12. Wszyscy uczestnicy biegu przebywający na terenie lotniska zobowiązani są do: 

• bezwzględnego wykonywania poleceń organizatora oraz służb ochrony; 

• przebywania tylko w miejscach do tego wyznaczonych oznaczonych na planie; 

• po zakończeniu biegu do opuszczenia strefy zastrzeżonej lotniska. 

 

7. PAKIETY STARTOWE I OPŁATY 

1. W zawodach może wziąć udział: 

- do 300 osób indywidualnie oraz  

- 20 sztafet trzyosobowych ( zawodnik nr 1 – 5 km biegu, zawodnik nr 2 – 15 km rower,  

zawodnik nr 3 – 2,5 km biegu ) 

- 30 sztafet dwuosobowych ( zawodnik nr 1 – 5 km i 2,5 km biegu, zawodnik nr 2 – 15 km rower ) 

2. Pakiet obejmuje: 

• koszulkę techniczną, 

• pamiątkowy medal na mecie (po ukończeniu biegu), 

• numer startowy z chipem do pomiaru czasu, 

• kartę identyfikacyjną Portu Lotniczego Gdańsk (boarding pass), 

• niespodzianki od sponsorów biegu (w przypadku ich pozyskania). 

3. Dodatkowo w pakiecie znajdzie się darmowy bilet wyjazdowy z parkingu lotniskowego. 

4. Organizator ma prawo stworzenia dodatkowych 50 pakietów do dyspozycji własnej i Portu 
Lotniczego Gdańsk. 

5. Zapisy i opłaty: 

• zapisy i opłata – start indywidualny: 

do 01.03.2023   – 179 zł indywidualnie 



do 01.05.2023   – 199 zł indywidualnie 

do 25.05.2023                 -  229 zł indywidualnie  

• zapisy i opłata – sztafety; 

do 01.03.2023   –  sztafety 2-osobowe 279 zł/ 3-osobowe 329 zł 

do 01.05.2023   – sztafety 2-osobowe 329 zł/ 3-osobowe 379 zł 

do 25.05.2023                 -  sztafety 2-osobowe 379 zł/ 3-osobowe 429 zł 

 

 

Opłata startowa powinna zostać zapłacona w terminie 7 dni roboczych od dnia rejestracji do biegu. 

6. Lista startowa będzie otwarta do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 25.05.2023 r. 

7. Zapisy w dniu biegu będą prowadzone, każdy pakiet droższy o 20 zł. 

8. Możliwe jest uzyskanie Faktury Vat za udział w biegu, faktury są wystawiane do 10 dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni. 

9. Opłata startowa nie podlega zwrotowi nawet jeżeli zawodnik nie wziął udziału w duathlonie z 
przyczyn od siebie niezależnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której impreza nie dojdzie do skutku z 
winy Organizatora. 

10. Organizator zapewnia wybrany rozmiar koszulki, uczestnikom zapisanym do dnia 21.05.2023, 
osoby zapisane po tym terminie otrzymają wybrane rozmiary tylko w przypadku ich dostępności w 
biurze zawodów. 

12. Wymiary koszulek wraz z rozmiarami na stronie www.elektronicznezapisy.pl 

13. Organizator dopuszcza możliwość przepisania pakietu na inną osobę.  Koszt przepisania pakietu 
startowego na inną osobę wynosi 30 złotych. 

 

8. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAWODÓW 

1.Każdy zawodnik biorący udział w duathlonie i jadący na rowerze zobowiązany do użycia lampek 
rowerowych / z przodu światło białe, z tyłu światło czerwone ( może być pulsujące ) 

2.Kask rowerowy obowiązkowy podczas startu. 

3. Zawodnik po odebraniu pakietu startowego zobowiązany jest do przekazania roweru ( z 
przypiętym nr startowym ) wraz z butami celem wprowadzenie go do strefy T1/T2.  

4. Rower poddany zostanie kontroli bezpieczeństwa, a następnie umieszczony przez Organizatora w 
Strefie T1/T2 na wieszaku oznaczonym nr zawodnika 

5. Przy rowerze może znajdować się pusty bidon, który zostanie napełniony wodą lub napojem IZO 
według deklaracji zawodnika w strefie T1/T2. Pusty bidon może zostać wniesiony także przez punkt 
kontroli bezpieczeństwa. 

 

9. NAGRODY 



1. Nagrody w formie rzeczowej otrzymają osoby, które zajęły miejsca od I do III w klasyfikacji Open 

oraz w Klasyfikacji Wiekowej , miejsca I-III, K/M 20, K/M 30, K/M 40, K/M 50, K/M 60+ 

2. Nagrody zostaną wręczone również sztafetom, które zajmą miejsc na podium w klasyfikacji drużyn 
dwu i trzyosobowych. 

3. Możliwe są dodatkowe nagrody od pozyskanych sponsorów oraz nagrody specjalne od Prezesa 

Portu Lotniczego Gdańsk. 

4. Dla zwycięzców przewidziane są dodatkowo wyróżnienia w formie statuetek. 

5. Nagrody w klasyfikacjach open oraz wiekowych nie dublują się. 

6. Klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie elektronicznego pomiaru czasu, po czasie netto. 

 

 

10. BIURO ZAWODÓW 

Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Portu Lotniczego Gdańsk przy ul. Juliusza 
Słowackiego 210, 80-298 Gdańsk i będzie czynne w dniu: 

 

Sobota  - 27.05.2023 – 15.00 – 22.30 

 

11.ODBIÓR PAKIETU Z UPOWAŻNIENIA 

Organizator dopuszcza odebranie pakietu w czyimś imieniu. 

Aby odebrać pakiet za kogoś należy posiadać podpisane przez właściciela pakietu upoważnienie, 
które będzie  dostępne na stronie www.elektronicznezapisy.pl 

 

12. DANE OSOBOWE 

Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, w zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - RODO).  

Numer telefonu (uczestnik może podać numer telefonu, otrzyma wtedy osiągnięty wynik 

w wiadomości sms.); 

Wizerunek (utrwalony na zdjęciach i filmach dokumentujących przebieg wydarzenia). 

Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników 

do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji. 

Wyniki będą opublikowane na stronie www.domety.pl oraz na stronie www.elektronicznezapisy.pl 

Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku organizatora. 

Informujemy, że z uwagi na publiczny charakter imprezy jej przebieg będzie udokumentowany 



w postaci zdjęć i filmów, które będą mogły być później umieszczone na stronie internetowej 

wydarzenia www.domety.pl, na stronie internetowej Portu Lotniczego Gdańsk 

(https://www.airport.gdansk.pl/) oraz na ich profilach i profilach sponsorów/partnerów wydarzenia 

w mediach społecznościowych. Na zdjęciach i nagraniach może znajdować się wizerunek 

poszczególnych uczestników biegu. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) 

zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości 

takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza). 

Odbiorcą danych osobowych będzie Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298) 

przy ul. J. Słowackiego 200. Dane uczestników biegu zostaną udostępnione w celu przeprowadzenia 

kontroli bezpieczeństwa poprzez okazanie dokumentu boarding pass pracownikowi lotniska, którzy 

będą mieć wgląd w listę uczestników. Udostępnione dane będą obejmować imiona i nazwiska 

oraz numery dokumentów tożsamości uczestników. Z przekazania danych zostanie sporządzony 
protokół. 

Zebrany zbiór danych osobowych uczestników o nazwie Nocny Duathlon w Porcie Lotniczym Gdańsk  
zostanie usunięty po określonym czasie, wynikającym z przepisów prawa. 

Z usunięcia danych zostanie sporządzony protokół. 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania duathlonu. 

2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników duathlonu. 

3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie uczestnika. Organizator 

nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

4. Duathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5. Jazda na rowerze przy silnych opadach deszczu może zostać ograniczona do przejazdu  w grupie 
prowadzonej przez samochód bezpieczeństwa 

5. Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany daty biegu bez podania 

przyczyny. 

6. Organizator zapewnia depozyty na drobne rzeczy, depozyt będzie zlokalizowany w terminalu Portu 

Lotniczego lub w jego bliskiej okolicy. Organizator nie zapewnia worków do depozytu. Swoje rzeczy 
należy umieścić w plecaku lub torbie, na których Organizator umieści nr zawodnika 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samochody pozostawione na parkingu ani żadne 

rzeczy wartościowe pozostawione w środku. 



9. Organizator nie wysyła po zawodach nieodebranych przez uczestników pakietów startowych. 

10. Organizator zapewnia Parking. Uczestnicy parkują na parkingach Portu Lotniczego pobierając z 
automatu bilet wjazdowy. Specjalne bilety wyjazdowe zostaną umieszczone w pakietach startowych. 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. 

12. Uczestnik rażąco i umyślnie naruszający warunki bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego lub nie 

stosujący się do poleceń służb porządkowych lub obsługi lotniska może zostać nie dopuszczony 

do udziału w wydarzeniu lub z niego wykluczony, także w trakcie jego trwania. 

13. Zabronione jest zanieczyszczanie części lotniczej lotniska poprzez pozostawianie 

na nawierzchniach sztucznych jak również na sektorach trawiastych jakichkolwiek przedmiotów, 

substancji, artykułów, które mogą uszkodzić statek powietrzny poprzez ich zassanie przez pracujący 

silnik, uszkodzenie podwozia lub odrzucenie przez strumień gazów wylotowych z silnika. 

14. Zabronione jest palenie tytoniu na terenie całego Portu Lotniczego z wyjątkiem, oznakowanych 

miejsc do tego wyznaczonych. 

15. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników części rowerowej, zawodnik zobligowany jest do 
posiadania i używania podczas jazdy oświetlenia roweru ( światło białe – przód, światło czerwone – 
tył ). BRAK OŚWIETLENIA WYKLUCZA ZAWODNIKA Z RYWALIZACJI.  

16. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników duathlonu określone są w niniejszym 
Regulaminie, oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa. 

 


