
REGULAMIN „BIEG PRZEZ MOST 2015” 

I. CEL IMPREZY  
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 
2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 
3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 
4. Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji. 
5. Prezentacja Białołęki jako miejsca przyjaznego dla wszelkiej turystyki oraz uprawiania sportu i 
rekreacji. 

II. ORGANIZATOR  
1. Urząd Dzielnicy Warszawa- Białołęka. 
2. Firma Globe Trade Centre. 

Wykonawca: 

Sport Evolution Pawelec i sp.jawna 

III. TERMIN I MIEJSCE  
1. Bieg odbędzie się dnia 13.09.2015 r. w Warszawie, po ulicach dzielnicy Białołęka. Biuro 
zawodów usytuowane będzie na terenie  Białołęckiego Ośrodka Kultury, ul.Vincenta van Gogha 1, 
Warszawa  
2. Biuro zawodów pracować będzie w dniu 12, 13 września w następujących godzinach: 
– 12 wrzesień: 14.00-18.00; 
– 13 wrzesień: 8.00- 10.45. 
3. Dekoracja zwycięzców oraz wręczanie nagród dla uczestników rozpoczną się o godzinie 13.00 
na scenie niedaleko miejsca startu i linii mety. 
4. Długość trasy wynosi: 10 000 m (100 % nawierzchnia asfaltowa). 

5. Trasa posiada atest PZLA 
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
7. Limit czasu: Limit czasu przewidziany na ukończenie biegu wynosi 1 godzina i 30 minut, licząc 
od wystrzału startera. Uczestnicy biegu, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu zobowiązani są do 
opuszczenia trasy biegu. 

IV. UCZESTNICTWO  
1. Każdy uczestnik Biegu przez Most – Białołęka 2015 ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem 
biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 
2. W biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 13.09.2015 roku ukończą 
16 lat i dokonają pełnej rejestracji do biegu. 
3. W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest 
posiadanie pozwolenia na udział w biegu podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. 
Oświadczenie takie należy złożyć w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Jego wzór 
znajduje się na stronie internetowej. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu limitu uczestników 
1000 osób. 
5. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze 
zdjęciem, służący do kontroli daty urodzenia oraz dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej. 



6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia 
zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i 
zaświadczenie o posiadaniu badań lekarskich pozwalających na udziału w biegu, które znajdować 
się będzie w Biurze Zawodów i na stronie internetowej biegu. 
7. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest 
dodatkowo posiadanie Oświadczenia Opiekuna – pozwolenia na udział podpisanego przez rodziców 
lub prawnych opiekunów, którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów i na stronie 
internetowej biegu. 
8. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i 
nieodwołalne. 
9. Organizator posiada ubezpieczenie OC. 
10. Organizatior wykupi ubezpieczenie NNW uczestników. 
11. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, klubu i 
kategorii wiekowej Uczestnika biegu w związku z udziałem w imprezie sportowo-rekreacyjnej 
„Bieg przez Most”- Białołęka 2015. 
12. Uczestnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie przez organizatora, sponsorów oraz firmy 
współpracujące w zakresie biegu danych osobowych Uczestnika umieszczonych w zgłoszeniu w 
zakresie prowadzenia i realizacji biegu. Jednocześnie oświadczają, że są świadomi dobrowolności 
podania danych oraz, iż zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz 
możliwości ich poprawiania. Wyrażam zgodę na na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 
imprezy sportowo-rekreacyjnej „Bieg przez Most”- Białołęka 2015 przez organizatora, sponsorów 
oraz firmy współpracujące w celu przyszłych działań marketingowych ich produktów i usług 
(informacje o przyszłych imprezach o produktach i kampaniach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na 
otrzymywanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany 
przeze mnie adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Osoba 
uczestnicząca w imprezie ,,Bieg przez Most”- Białołęka 2015 ma prawo do wycofania takiej zgody 
i może to zrobić w dniach funkcjonowania biura zawodów, wypełniając stosowne oświadczenie. 

V. ZGŁOSZENIA  
1. Zgłoszenia online przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
internetowej biegu od 25.06.2015 r. 
2. Aby dokonać wstępnej rejestracji należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy online 
umieszczony na stronie. 
3. Każdy uczestnik Imprezy, oprócz zgłoszenia online, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 
rejestracyjnej, której należy dokonać w ciągu 7 dni od daty rejestracji, w przeciwnym razie 
zgłoszenie zostanie anulowane. 
4. Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji i uiścił opłatę startową do biegu, 
znajduje się na stronie biegu. 
5. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 3.09.2015 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe 
wyłącznie w Biurze Zawodów. 
6. UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 1000 zgłoszeń. 
7. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać 



zweryfikowani w Biurze Zawodów. 
8. Odbiór pakietów startowych (koszulka techniczna, numer startowy) będzie odbywał się osobiście 
przez Uczestnika biegu lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Uczestnika biegu. 

VI. OPŁATY  
1. Każdy uczestnik zawodów ,,Bieg przez Most”- Białołęka 2014 ponosi koszty opłaty 
rejestracyjnej, które wynoszą: 
– 40 złotych do dnia 20.08.2015 r.  
– 50 złotych do dnia 31.08.2015 r. 
– 60 złotych do dnia 11.09.2015 r. 
– 80 złotych w dniach 12-13.09.2015 r. 

Osoby zameldowane na Białołęce otrzymują 10 złotych zniżki na opłatę startową. 
Osoby, które zgłaszają swój udział w biegu po 11.09.2015 r., mogą dokonać rejestracji w Biurze 
Zawodów w dniach: 
– 12 wrzesień 2015 r.: 14.00-18.00; 
– 13 wrzesień 2015 r.: 8.00- 10.45. 

2. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto: 

Sport Evolution Pawelec i Sp. j. 

Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 31a/28 

05-515 Nowa Iwiczna 

40 1140 2017 0000 4802 1288 1236 

BIC/SWIFT: BREXPLPWMUL 

w tytule przelewu należy wpisać: "imię i nazwisko, opłata startowa Bieg przez Most. 

3. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku 
zawodnika. 

4. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku 
przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany 
do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim 
dokonał pierwszej opłaty. 
4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu. 
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej 
opłaty na rzecz innego zawodnika. 
6. Organizatorzy przekażą nieodpłatnie 100 szt. pakietów startowych do dyspozycji Urzędu 
Dzielnicy Białołęka 

VII. KLASYFIKACJE  
Podczas biegów „Bieg przez Most”- Białołęka 2015 prowadzone będą następujące klasyfikacje: 
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. 
2. Klasyfikacje wiekowe: 
Mężczyźni Kobiety 
<19 lat <19 lat 



20-29 lat 20-29 lat 
30-39 lat 30-40 lat 
40-49 lat 40-49 lat 
50-59 lat 50-59 
60 + 60 + 

oraz dodatkowo „kategoria samorządowa” dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych Miasta st. Warszawy oraz radnych wszystkich szczebli Miasta st. Warszawy oraz 
przedstawicieli jednostek samorządowych z terenu województwa mazowieckiego. 

VIII. NAGRODY  
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą ,,Bieg Przez Most” otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 
2. Zdobywcy miejsc I – III, w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegów na 10 km 
otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe. 
3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych biegów na 10 km otrzymują pamiątkowe 
statuetki. 
4. Nagrody rzeczowe i statuetki w kategoriach wiekowych i biegu głównym nie dublują się. 

IX. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia 
wierzchniego uczestnika. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi 
dyskwalifikacją. 
2. Opłata rejestracyjna jest opłatą za prawo startu w biegu. 
3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 
4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie ,,Biegu Przez Most”- Białołęka 
2015. 
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Imprezy. 
6. Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń 
organizatorów i służb porządkowych. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez 
podawania przyczyn. 
8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić 
żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas 
trwania imprezy. 
9. Nie ma możliwości odbioru pakietów startowego po rozegraniu imprezy. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego 
Regulaminu. 
11. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury 
osobistej i dbałości o porządek na terenie organizacji zawodów. 
12. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z depozytu. 
13. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator. 
14. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie 
Organizatorowi. 

KONTAKT DO ORGANIZATORA  


