
Regulamin 
,,24 Godzinnego Biegu Przyjaźni w Parach''

im. Jana Pawła II
7-8/10/2017 - I sezon 2017

 

1. CEL ZAWODÓW:

 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.
 Promocja Miasta i regionu.
 Zbiórka środków finansowych na leczenie Kamili Kołcz

 

2. ORGANIZATOR:

Kierownik projektu:
Monika Zawadzka Rozdoba -512175068
Manager projektu:
Grzegorz Górnik - 502465547, 
e-mail: biegprzyjazni@wp.pl
FB: 24 godzinny Bieg Przyjaźni w parach
Anetta Górnik, Monika Kosiło, Urszula Rułka, Ola Nowaczek, Sylwia Bernat

Rachunek bankowy:
Fundacja ,,Zarażamy Radością''
ul. Lubelska 33/16
24-100 Puławy
Bank BGŻ BNP PARIBAS
nr rachunku: 77 1600 1462 1030 5645 9000 0001

3. KALENDARZ IMPREZ: 

1. 7 października - Start godz. 12.00 

2. 8 października - Meta godz. 12.00

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

24 Godzinny Bieg Przyjaźni w Parach  to amatorski bieg rozgrywanych we wskazanym 
terminie i miejscu. Uczestnikiem Biegu może być para, która spełni następujące warunki:



4.1. Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową

(Każdej parze przysługuje tylko jedna karta zgłoszeniowa, która uprawnia po wniesieniu 
opłaty startowej do udziału w biegu sztafetowym par w oznaczonym miejscu i o oznaczonej 
godzinie. Karta zgłoszeniowa przesyłana jest uczestnikowi przez organizatora drogą 
elektroniczną i wypełniona drogą elektroniczną odsyłana jest przez uczestnika do 
organizatora.)

4.2. Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem pkt 5.

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Biegu.

4.3. Każda para uczestników zgłoszonych do ,,24 Godzinnego Biegu Przyjaźni w 
Parach'' otrzyma przy starcie numer startowy , który będzie przypisany uczestnikom - parze .
Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian, modyfikacji w wyglądzie 
numerów startowych oraz zamian numerów startowych.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi 
nowy numer startowy ( z puli wolnych numerów) – opłata 10 zł.

4.4. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w biegu mają osoby:

 które ukończyły 18 lat
 poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na 

oświadczeniu 

4.5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku 
zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

4.6. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany, swoim uczestnictwem potwierdza, 
że zna i akceptuje niniejszy regulamin.

4.7. Udział zawodnika w biegu, jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty zgodnie
z pkt 5 regulaminu, również w sytuacji, gdy zawodnik zgłosił się na start bez uprzedniego 
zarejestrowania się. 

5. OPŁATY STARTOWE DO: ,,24 Godzinnego Biegu Przyjaźni w Parach''

Osoby indywidualne, firmy, kluby, stowarzyszenia dokonują opłat poprzez przelew bankowy,
ze wskazaniem firmy, klubu, stowarzyszenia lub danych zawodników z dopiskiem „opłata 
startowa BP24h Puławy.

 5.1. Opłaty:

 20 zł od osoby – płatne do dnia 04.10.2017
 30 zł od osoby – płatne w dniach od 05.10.2017 do dnia startu włącznie ( w dniu 

7.10.2017 opłata dokonywana  wyłącznie w Biurze Zawodów do godziny 11.00).
 0 zł – opłata startowa za numer startowy.
 10 zł – opłata startowa za nowy numer (w przypadku np. zgubienia, zniszczenia 

poprzedniego)



6..PROGRAM ZAWODÓW:

Bieg przeprowadzony będzie według przykładowego programu (dopuszczalne są przesunięcia
czasowe, wynikające ze specyfiki organizacji każdej sztafety biegu):

I dzień - 7.10.2017 „Dzień Startu”:

9.00 - 11.30 -  rejestracja zawodników, przyjmowanie opłat, wydawanie pakietów startowych 
w Biurze Zawodów
11.30 – 11.40 - rozgrzewka dla startujących zawodników
11.40 - 11.50 - ceremonia otwarcia
11.50 - 12.00 - odprawa techniczna
12.00 - start pierwszej sztafety

II dzień - 8.10.2017„Dzień Mety”:

8.00 - 11.42 - biegi sztafet łączonych( sztafety tematyczne)
11.42 - 12.00 – start i meta ostatniej sztafety
12.00 - 12.15 - czas dla mediów
12.15 - ceremonia zamknięcia -rozpoczęcie losowania nagród loterii fantowej
13.00 - zakończenie imprezy

7. DYSTANS I TRASA

7.1. Pary mają do przebiegnięcia dystans 10 okrążeń na bieżni stadionu MOSiR w Puławach 
przy ulicy: Józefa Hauke - Bosaka 1 , co stanowi równowartość 4000 metrów.

7.2. Start sztafet odbywał się będzie z miejsca startowego bieżni zgodnie z zaplanowanym 
grafikiem czasowym. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian sposobu przeprowadzenia startu lub rozstawienia
sztafet, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania biegu.

7.3. Ustala się limit 40 min. dla par od startu do ukończenie biegu. 

8. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy - pary ,,24 Godzinnego Biegu Przyjaźni w Parach'' w ramach opłaty startowej 
otrzymują:

 numer startowy 
 agrafki do montażu numeru
 bufet  (woda, kawa, herbata) 
 pamiątkowy medal 
 pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa (do pobrania w biurze zawodów po 

ukończeniu biegu)
 doskonałą atmosferę
 koszulka pamiątkowa z logotypem biegu( tylko za dodatkową opłatą w wysokości 

40zł, zgłoszenie  zakupu koszulki należy przesyłać wraz z potwierdzeniem opłaty do 
07.10.2017 na adres elektroniczny: biegprzyjazni@wp.pl



9. NAGRODY:

Za udział w biegu będą wręczane pamiątkowe medale po ukończeniu biegu. 

Wśród osób biorących udział w biegu, w trakcie ceremonii zamknięcia zostanie 
przeprowadzona loteria fantowa. Niestawienie się zawodnika na ceremonii zamknięcia w 
trakcie loterii oznacza przepadek nagrody w przypadku wylosowania jego numeru. W trakcie 
loterii obowiązują numery startowe.  

 

10. PROTESTY:

Protesty odnośnie przebiegu biegu, należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu 
rozgrywania biegu w Biurze Zawodów. Protesty będą przyjmowane tylko w formie pisemnej 
przez okres 30 min. od momentu zakończenia biegu przez parę. Po tym czasie nie będą 
rozpatrywane. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie 
zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji 
składającemu protest. Decyzja ostatecznie należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

 

11. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Zawodnicy muszą szanować wytyczoną trasę biegu, środowisko naturalne i bezwzględnie nie 
mogą jej zanieczyszczać . Zaśmiecanie trasy karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno 
używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

12. INFORMACJE KOŃCOWE:

– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi 
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

– Uczestnik zobowiązuje się do :

 przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany
jako usprawiedliwienie)

 zachowania zasad bezpieczeństwa
 realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
 kulturalnego zachowywania się
 pokonania wyznaczonej trasy w parze

– Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub 
opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej (patrz. pkt.4)

– Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :



 zapoznał się i akceptuje regulamin ,,24 Godzinnego Biegu Przyjaźni w Parach'',
 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów 

biegu, zgodnie z ustawą o ochronie danych ,
 wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także  jego

dane osobowe mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach 
marketingowych Organizatora, sponsorów i partnerów,,24 Godzinnego Biegu 
Przyjaźni w Parach''  ,

 jest zdolny do udziału w ,,24 Godzinnym Biegu Przyjaźni w Parach'' , nie są mu 
znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że 
startuję na własną odpowiedzialność ,

 podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o 
odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

– Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału z biegu w trakcie jego trwania powinien 
bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej  będącej na trasie biegu  lub w Biurze 
Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji udzielania pomocy.

– Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie biegu w trakcie jego trwania, będą
usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

– Za prawidłowe pokonanie wyznaczonej trasy biegu odpowiada uczestnik.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów, oraz nie ma obowiązku ich pilnowania lub zabezpieczania w jakikolwiek sposób.

– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją ,,24 Godzinnego Biegu Przyjaźni w Parach'' nie ponoszą 
odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, kontuzje 
zawodników, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność 
cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

– ,,24 Godzinny Bieg Przyjaźni w Parach'' odbędzie się bez względu na warunki 
atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli 
zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku bieg zostanie 
zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty 
startowej.

– Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych 
przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed 
udziałem w,,24 Godzinnym Biegu Przyjaźni w Parach''  . Zmiany będą publikowane 
bezpośrednio na stronie FB- Bieg przyjaźni

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu ,,24 Godzinnego Biegu 
Przyjaźni w Parach''  oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania
pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i 
publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

Puławy,01-09-2017.


