Regulamin
5. MISTRZOSTW POLSKI DZIENNIKARZY I BLOGERÓW
W LEKKIEJ ATLETYCE
(Sieradz, 12.06.2022)
1. Organizatorem zawodów jest KS Dynamic Łódź przy współpracy z komitetem założycielskim
Klubu Sportu Dziennikarzy Polskich. Wykonawcą jest firma Tomasz Niejadlik MEDIA.
2. Zawody odbędą się w dniu 12 czerwca 2022r. bez względu na pogodę.
3. Miejsce zawodów: stadion MOSiR Sieradz, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz.
4. Wydarzenie towarzyszy mityngowi lekkoatletycznemu pn. OUTDOOR TRACK RUN 2022,
który będzie odbywał się w tym samym czasie i miejscu.
5. Cele zawodów: współzawodnictwo sportowe i pobudzenie aktywności ruchowej wśród
dziennikarzy, popularyzacja lekkoatletyki, wyłonienie mistrzów dziennikarzy w
konkurencjach lekkoatletycznych, integracja osób zatrudnionych w mediach.
6. Prawo startu w 5. Mistrzostwach Polski Dziennikarzy i Blogerów w Lekkiej Atletyce mają
wszystkie osoby zawodowo pracujące w mediach o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim lub międzynarodowym przy tworzeniu materiałów informacyjnych i
publicystycznych (dziennikarze, redaktorzy, prezenterzy radiowi i telewizyjni, publicyści,
felietoniści, wydawcy, pracownicy redakcji programowych, blogerzy, autorzy vlogów,
administratorzy portali i wortali internetowych, fotoreporterzy, operatorzy kamer,
realizatorzy dźwięku i obrazu), a także pracownicy agencji prasowych, radiowych i
telewizyjnych oraz rzecznicy prasowi instytucji, związków i klubów sportowych, a także
członkowie związków i stowarzyszeń dziennikarskich. Ponadto prawo startu mają też osoby
nie pracujące etatowo w mediach - współpracownicy redakcji oraz tzw. freelancerzy
wykonujący zlecenia na rzecz różnych podmiotów medialnych, którzy na prośbę
Organizatora będą w stanie w trakcie procesu rejestracji wykazać stałe związki z branżą
(możliwość
udokumentowania
autorstwa
przynajmniej
jednej
publikacji,
przygotowywanego materiału na miesiąc w skali ostatniego roku), poprzez udostępnienie
do wglądu publikacji bądź emitowanych materiałów.
7. Prawo startu mają również emerytowani dziennikarze, o ile będą w stanie udokumentować
fakt pracy w zawodzie lub będą mogli przedstawić dokument potwierdzający ich
przynależność do stowarzyszenia lub związku zrzeszającego dziennikarzy.
8. Weryfikacji zgłoszeń do udziału w Mistrzostwach dokona Dyrektor 5. Mistrzostw Polski
Dziennikarzy i Blogerów w Lekkiej Atletyce.
9. Osoby nie spełniające wymogów określonych w pkt. 6 i pkt. 7 muszą liczyć się z możliwością
odmowy udziału w Mistrzostwach.
10. Organizatorzy Mistrzostw zastrzegają sobie prawo weryfikacji faktu współpracy ze wskazaną
w zgłoszeniu redakcją poprzez kontakt z jej upoważnionymi przedstawicielami (np.
redaktorem naczelnym, sekretarzem, kierownikiem redakcji).
11. Uczestnicy 5. Mistrzostw Polski Dziennikarzy i Blogerów w Lekkiej Atletyce w trakcie
zawodów powinni posiadać dowody osobiste w celu możliwości weryfikacji ich personaliów
przez Organizatora. Wskazane jest też posiadanie przy sobie legitymacji dziennikarskiej
(prasowej) lub potwierdzającej członkostwo w związku bądź stowarzyszeniu zrzeszającym
dziennikarzy.
12. Do rywalizacji w zawodach dopuszczone będą wyłącznie osoby pełnoletnie (minimalny wiek
– 18 lat, górnej granicy wiekowej nie ma).

13. Zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach, są jednocześnie uczestnikami mityngu
OUTDOOR TRACK RUN 2022. Nie ponoszą z tego tytułu dodatkowych opłat.
14. Do udziału w Mistrzostwach wskazane są licencje zawodnicze PZLA.
15. Uczestnicy Mistrzostw dokonując zgłoszenia deklarują, że ich stan zdrowia pozwala na
udział w sportowej rywalizacji i że startują na własną odpowiedzialność oraz że w razie
wystąpienia kontuzji spowodowanych rywalizacją, nie będą wysuwali żadnych roszczeń w
stosunku do Organizatora lub zarządcy danego obiektu. Wskazane jest posiadanie
stosownych badań lekarskich.
16. Rejestracji dokonać można również poprzez system rejestracji online na stronie TIME4S pod
adresem: https://time4s.pl/mistrzostwa-polski-dziennikarzy
17. Rejestracja online stanowi akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz
Regulaminu mityngu OUTDOOR TRACK RUN 2022.
18. Zgłoszenia należy dokonać drogą online w nieprzekraczalnym terminie do 03 czerwca 2022r.
do godz. 21:00. Organizatorzy nie przewidują możliwości rejestracji uczestników w dniu
zawodów.
19. Uczestnicy 5. Mistrzostw Polski Dziennikarzy i Blogerów w Lekkiej Atletyce mogą startować
w maksymalnie w 6 wybranych przez siebie konkurencjach, przewidzianych w programie
mityngu OUTDOOR TRACK RUN 2022 (wybór konkurencji odbywa się przez zaznaczenie ich
w Karcie Zgłoszenia lub systemie rejestracji online).
20. Udział w zawodach jest płatny. Wpisowe dla uczestników 5. Mistrzostw Polski Dziennikarzy
i Blogerów w Lekkiej Atletyce wynosi:
- 50zł za 1 konkurencję;
- 80zł za 2 konkurencje;
- 110zł za 3 konkurencje;
- 140zł za 4 konkurencje;
- 170zł za 5 konkurencji;
- 200zł za 6 konkurencji.
(1 konkurencja 50zł, za każdą kolejną po 30zł)
Są to końcowe kwoty za udział w wydarzeniu. Uczestnicy Mistrzostw nie ponoszą już
żadnych dodatkowych opłat związanych z uczestnictwem w zawodach.
Całą kwotę należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 03.06.2022r. na konto
Wykonawcy Mistrzostw – firmy Tomasz Niejadlik MEDIA:
Tomasz Niejadlik MEDIA
mBank, nr 62 1140 2004 0000 3302 7328 6512
Przelew z dopiskiem: Mistrzostwa Polski Dziennikarzy 2022 – opłata startowa
Decyduje data wpływu środków na konto.
W przypadku zawodników, którzy opłacą wpisowe, a nie wezmą udziału w zawodach, opłaty
startowe nie będą zwracane.
21. W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik lub Zawodniczka otrzyma imienny dyplom ze
wszystkimi swoimi wynikami i zajętymi w Mistrzostwach miejscami. Pozostała część opłat
startowych uczestników zostanie wykorzystana na cele związane z organizacją Mistrzostw
(m.in. pokrycie kosztów obsługi organizacyjnej i sędziowskiej, ewentualne wymagane
opłaty, np. licencji PZLA dla zawodów rangi Mistrzostw Polski) oraz medale.
22. Rywalizacja w 5. Mistrzostwach Polski Dziennikarzy i Blogerów w Lekkiej Atletyce będzie
odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych: Senior (do 35 roku życia) i Masters (pow. 35
r.ż.) z podziałem na płeć. W przypadku dużej liczby uczestników możliwe jest utworzenie
większej ilości kategorii wiekowych np. według podziału stosowanego w zawodach masters
(weteranów), tj. z przedziałami co 5 lat.
23. Przy ustalaniu końcowych klasyfikacji nie będą stosowane żadne współczynniki

przeliczeniowe, niwelujące różnice wynikające z wieku startujących, jak miało to miejsce w
ramach poprzednich edycji Mistrzostw.
24. Dokumentem zawierającym harmonogram czasowy wydarzenia i zasady rozgrywania
zawodów jest Regulamin mityngu OUTDOOR TRACK RUN 2022 dostępny pod adresem:
https://time4s.pl/uploads/outdoor-sieradz-12062022-626bf05bc9d73.pdf
25. Nagrody:
- imienne dyplomy (dla wszystkich uczestników Mistrzostw)
− medale (dla 3 najlepszych zawodników/zawodniczek w każdej konkurencji dla danej
kategorii wiekowej)
− ewentualne dodatkowe nagrody zależne są od ostatecznej ilości startujących i
związanego z tym końcowego budżetu wydarzenia.
26. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników we własnym zakresie.
27. Zasady techniczne rozgrywania poszczególnych konkurencji odpowiadają przepisom
stosowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA).
28. Niniejszy Regulamin 5. Mistrzostw Polski Dziennikarzy i Blogerów w Lekkiej Atletyce
również może ulegać zmianom. Jego ostateczna wersja zostanie opublikowana na stronie
TIME4S pod adresem https://time4s.pl/mistrzostwa-polski-dziennikarzy najpóźniej w dniu
31.05.2022r.
29. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu 5. Mistrzostw Polski Dziennikarzy i
Blogerów w Lekkiej Atletyce należy do Organizatora.
30. W sprawach nieuregulowanych danym Regulaminem zastosowanie mają aktualne akty
prawne i przepisy stosowane do organizacji zawodów przez Polski Związek Lekkiej Atletyki
(PZLA).
31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione podczas imprezy i
za szkody wyrządzone przez uczestników.
32. W przypadku wystąpienia urazów bądź innych dolegliwości spowodowanych sportową
rywalizacją w trakcie danych zawodów Organizator zapewnia stosowną opiekę medyczną.
33. Wszelkich dodatkowych informacji na temat wydarzenia udziela Dyrektor 5. Mistrzostw
Polski Dziennikarzy i Blogerów w Lekkiej Atletyce – Tomasz Niejadlik (tel. +48 605 58 57 51;
e-mail: media@niejadlik.com.pl).

