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Regulamin biegu charytatywnego w ramach wydarzenia „Nowa Inicjatywa – 

Warto Być Dobrym 2018”. (wersja 1.1) 

I. Informacje podstawowe 

 
1. Organizator: Miejskie Towarzystwo Sportowe WINNER w Czechowicach-Dziedzicach z 

siedzibą przy ulicy Sobieskiego 48 w Czechowicach-Dziedzicach, wpisane do KRS pod nr 

0000342161 

 

Zbiórkę na cel charytatywny prowadzi: Stowarzyszenie Nowa Inicjatywa z siedzibą przy ulicy 

Barlickiego 18 w Czechowicach-Dziedzicach, wpisane do KRS pod nr 0000300387 

 

2. Miejsce: Stadion Miejski przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czechowicach-

Dziedzicach, ul. Legionów 145, 43-502 Czechowice-Dziedzice . 

 

3. Termin: 2 września 2018 roku w godzinach 14:10 do 15:00. 

 

II. Zapisy 
 

1. Zapisy na bieg są możliwe wyłącznie w sposób elektroniczny poprzez stronę internetową 

www.warto-byc-dobrym.pl  

2. Zapisy będą trwały do dnia 29 sierpnia 2018 roku włącznie, do tego czasu możliwe jest 

dokonanie zmian w zgłoszeniu. 

3. Zgłoszenie uważa się za skuteczne w przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego 

dostępnego pod adresem wymienionym w ustępie 1 punktu II regulaminu oraz dokonania 

opłaty startowej w wysokości 40 zł od każdego uczestnika. 

4. Opłata startowa w jest możliwa do dokonania jedynie w sposób elektroniczny przez system 

płatniczy powiązany ze stroną na której dokonuje się zapisów, nie będzie możliwości 

dokonania płatności gotówką w biurze zawodów. 

5. Zapisów można dokonać indywidualnie lub drużynowo (drużyny 5 osobowe).  

6. W przypadku zgłoszeń indywidualnych osoby zgłoszone zostaną połączone w drużyny 

poprzez organizatora. Informacja o przydziale do danej drużyny pojawi się najpóźniej na dwa 

dni przed biegiem tj. w piątek 31 sierpnia 2018 roku na stronie www.warto-byc-dobrym.pl  

7. Numery startowe będą możliwe do odebrania jedynie w dniu biegu, w biurze zawodów od 

godziny 11:30 do godz. 13:30. Przy odbiorze numeru należy okazać dowód osobisty lub inny 

dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika. Biuro zawodów będzie się 

znajdowało na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Legionów 145 w Czechowicach-

Dziedzicach (miejsce biegu). Przy odbiorze numeru startowego uczestnicy będą zobowiązani 

do podpisania oświadczenia o uczestnictwie w biegu, stanie zdrowia i znajomości 

regulaminu. Nie podpisanie oświadczenia lub nie odebranie numeru startowego będzie 

skutkowało dyskwalifikacją uczestnika. O możliwości wzięcia udziału drużyny w przypadku 

zdyskwalifikowania zawodnika zdecyduje organizator podczas odprawy kapitanów. 

8. Limit uczestników wynosi 100 osób, które będą występowały w ramach maksymalnie 20 

sztafet. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

http://www.warto-byc-dobrym.pl/
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9. Jeżeli z użytkowników zgłoszonych indywidualnie nie będzie możliwości utworzenia 5 

osobowych drużyn (z powodu braku wymaganej liczby uczestników) organizator warunkowo 

dopuszcza, aby zostały utworzone drużyny z mniejszą ilością osób. Wybór drużyn z mniejszą 

ilością osób będzie należał do organizatora. 

10. Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem odwołania zawodów. W 

uzasadnionych przypadkach można złożyć reklamację w biurze zawodów. Organizator 

rozpatrzy zasadność reklamacji i podejmie decyzję o zwrocie opłaty wpisowej pomniejszonej 

o koszty prowizji operatora płatności elektronicznych. 

11. Udział w biegu mogą wziąć osoby które w dniu biegu tj. 2 września 2018 roku ukończyły 15 

lat. W przypadku osób niepełnoletnich aby móc wziąć udział w biegu konieczne jest 

dostarczenie w dniu zawodów oświadczenia opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu. 

12. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest akceptacja przez uczestnika niniejszego regulaminu. 

 

III. Cel 
 

1. Celem pośrednim biegu jest popularyzacja zdrowego trybu życia jako formy aktywnego 

wypoczynku. 

2. Celem głównym jest zbiórka pieniędzy na dwójkę chorych dzieci tj. Judytę Sadlik oraz Lilianę 

Rożek. 

3. Całościowa kwota z opłaty startowej pomniejszona o prowizję operatora płatności 

elektronicznych zostanie przekazana na cel wymieniony w ustępie 2 punktu III regulaminu.  

 

IV. Program biegu 
 

Harmonogram 

11:30 – 13:30 Praca biura zawodów 

13:45  Odprawa drużyn 

14:10 – 15:00 Bieg w formie sztafety 

15:15 - 15:20 Dekoracja wygranych drużyn  

 

V. Sposób przeprowadzenia biegu 
 

1. Bieg będzie rozgrywany w formie sztafety, w której udział będą brały drużyny 5 osobowe z 

zastrzeżeniem zawartym w ustępie 9 punktu II regulaminu. 

2. Drużyny zobowiązane są do wyznaczenia kapitana drużyny, który w imieniu drużyny będzie 

reprezentował uczestników podczas odprawy drużyn w dniu biegu o godz. 13:45. Organizator 

nie ingeruje w sposób wybrania kapitana drużyny przez jej członków. W przypadku nie 

pojawienia się kapitana drużyny na odprawie drużyn lub pojawienia się więcej niż 1 kapitana 

z jednej drużyny będzie to skutkowało dyskwalifikacją całej drużyny. Podczas odprawy drużyn 

zostaną kapitanom drużyn przekazane pałeczki dla sztafety zawierające chip służący do 

pomiaru ilości przebiegniętych okrążeń. 

3. Bieg jest ograniczony limitem czasowym wynoszącym 50 minut. 
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4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do pokonania przynajmniej 1 okrążenia w czasie biegu za 

wyjątkiem sytuacji opisanej w ustępie 7 punktu V regulaminu. 

5. Okrążenia będą przebiegały po wyznaczonej trasie udostępnionej co najmniej tydzień przed 

biegiem tj. do dnia 26.08.2018 roku na stronie www.warto-byc-dobrym.pl  Trasa będzie 

miała długość 400 metrów i będzie przebiegała połową bieżni stadionu miejskiego. Trasa ma 

charakter pętli. 

6. Sposób uczestnictwa drużyn tj. długości zmian, kolejność występowania uczestników itp. 

należy do kapitana drużyny. 

7. W przypadku kontuzji, urazu, zasłabnięcia, lub stanu zdrowia nie pozwalającego na 

kontynuowanie biegu przez zawodnika musi on zrezygnować z dalszego uczestnictwa w biegu 

a drużyna ma prawo w takim przypadku do kontynuowania dalej biegu. Zawodnik taki nie ma 

prawa powrotu do kontynuowania biegu. W powyższym przypadku jest możliwe przekazanie 

pałeczki dla drużyny kolejnemu członkowi drużyny w dowolnym miejscu. 

8. Wyznaczone służby medyczne jak również organizator w czasie biegu mają prawo do decyzji 

o wykluczeniu uczestnika biegu ze względu na jego stan zdrowia.  

9. Bieg może prowadzić w jednym czasie tylko jeden członek danej drużyny z pałeczką.  

10. Pałeczkę można przekazać innemu zawodnikowi jedynie w strefie zmiany wyznaczonej na 

trasie biegu. Bieg bez pałeczki będzie skutkował dyskwalifikacją drużyny. Wyłączając 

okoliczności określone w ustępie 7 punkt V regulaminu. 

11. O kolejności drużyny na mecie (miejscu) decyduje liczba pokonanych okrążeń w czasie biegu 

– im większa tym wyższe miejsce. Jeżeli dwie drużyny będą miały taką samą liczbę okrążeń o 

miejscu zadecyduje dokładna godzina (z dokładnością do sekundy) o której zostało 

ukończone ostatnie pełne okrążenie (drużyna która zrobiła to szybciej zajmuje wyższe 

miejsce). W przypadku nie wyłonienia tym sposobem zwycięskiej drużyny decyduje dogrywka 

przeprowadzona przez jednego zawodnika z każdej drużyny (o takiej samej liczbie okrążeń i 

czasie) na dystansie jednego okrążenia. 

12. Podczas biegu każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania przypiętego w widocznym 

miejscu numeru startowego. Przebywanie na trasie bez numeru startowego, jego zasłanianie 

itp. jest zabronione pod karą dyskwalifikacji. 

13. Trasę można pokonywać jedynie biegiem. Osoby pokonujące trasę na rowerach, z pomocą 

kijów nordic walking, deskorolkami, hulajnogami, rolkami itp. zostaną usunięte z trasy biegu 

przez obsługę, jeżeli są uczestnikami zostaje zdyskwalifikowana cała drużyna. 

14. Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych 

organizatora, Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, zabezpieczenia medycznego. 

15. Zawodnicy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub 

dopingowych nie zostaną dopuszczeni do udziału w biegu. 

16. Organizator może dopuścić w wyjątkowych sytuacjach aby w biegu razem z zawodnikiem 

uczestniczyła osoba towarzysząca nie będąca jednak uczestnikiem biegu. Dopuszczenie takie 

będzie możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez zawodnika 

najpóźniej do końca zapisów tj. do dnia 29.08.2018 r. 

 

 

 

http://www.warto-byc-dobrym.pl/
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VI. Pomiar ilości okrążeń 

 
1. Pomiar ilości okrążeń będzie dokonywany poprzez firmę zewnętrzną za pomocą chipów 

elektronicznych znajdujących się w pałeczce przekazanej drużynie. Po biegu pałeczka podlega 

zwrotowi do organizatora. W przypadku nie zwrócenia pałeczki drużyna zostaje 

zdyskwalifikowana. 

 

VII. Pakiet startowy 

 
1. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymają: 

a) numer startowy; 

b) napój; 

c) pamiątkowy medal po ukończeniu biegu. 

2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne na czas biegu. 

 

VIII. Nagrody 

 
1. Nagrody za pierwsze trzy miejsca będą stanowiły dyplomy dla uczestników, puchar dla 

drużyny oraz drobne upominki. 

 

IX. Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu oraz niniejszego 

regulaminu, zasad fair-play, oraz przepisów BHP i ppoż. Podczas biegu należy unikać sytuacji 

niebezpiecznych dla życia lub zdrowia. 

2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby nie stosujące się do niniejszego 

regulaminu. 

4. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z 

zastrzeżeniem, że ostateczna wersja regulaminu będzie dostępna co najmniej na tydzień 

przed biegiem tj. do dnia 26.08.2018 roku (włącznie) na stronie internetowej www.warto-

byc-dobrym.pl  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania 

powodów. W przypadku odwołania biegu opłata startowa zostanie oddana indywidualnie 

zapisanym uczestnikom, którzy uiścili opłatę. W takim przypadku organizator poinformuje o 

możliwym sposobie odebrania opłaty startowej. 

6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuję wyłącznie organizatorowi. 

Organizator zastrzega sobie także prawo do rozstrzygania kwestii dotyczących biegu a nie 

ujętych w niniejszym regulaminie. 

7. W przypadku anulowania ważności jakiegokolwiek fragmentu regulaminu pozostałe zapisy 

zachowują ważność.  

http://www.warto-byc-dobrym.pl/
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8. Każdy uczestnik biegu akceptując regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego 

wizerunku w formie fotografii udzielając organizatorowi nieodpłatnej licencji na 

wykorzystanie wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i 

rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzenia do pamięci komputera i 

wykorzystania na stronie www.warto-byc-dobrym.pl a także w materiałach promocyjnych w 

prasie i stronach internetowych lokalnych mediów informacyjnych. Uczestnik wyraża także 

zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i 

promocją biegu oraz ma możliwość wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Dane 

te będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą udostępniane 

osobom trzecim oraz organizacjom za wyjątkiem firmy obsługującej elektroniczne zapisy oraz 

pomiar ilości okrążeń podczas biegu.  

9. Pomoc organizatora będą stanowiły osoby z nieformalnej grupy biegowej Rozbiegamy to 

Miasto Czechowice Dziedzice. 

10. Bieg przeprowadzony będzie zgodnie z niniejszym regulaminem bez względu na pogodę. 

11. Organizatorzy ponadto zalecają, żeby uczestnik posiadał ubezpieczenie NNW. 
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Załącznik nr 1 – oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego do uczestnictwa osoby niepełnoletniej w 

biegu sztafetowym „Nowa Inicjatywa – Warto Być Dobrym 2018”. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział: 

 

…………..…………………………… 
 (imię i nazwisko) 

W biegu charytatywnym „Nowa Inicjatywa – Warto Być Dobrym 2018” w dniu 2 września 2018 roku 

w Czechowicach-Dziedzicach oraz oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych co 

do udziału w niniejszym biegu. Zapoznałam/em się także z regulaminem niniejszego biegu oraz go 

akceptuję. 

 

 

………………………………. 
(podpis opiekuna prawnego) 


