
                                                                              
 
 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

NA 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

I. CELE  

1. Godne uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez ukazanie wartości 

sportu, który może zjednoczyć wszystkich Polaków dla jednego celu.  

2.  Zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej zakończone udziałem w dniu 11 listopada 2018 

roku (niedziela) w jednym ze 100 biegów zorganizowanych w 100 miastach na dystansie 10 km ze 

wspólnym startem o godz. 11:11 i udziałem 100 000 osób ubranych w jednolite dla wszystkich 

białe lub czerwone koszulki z jednakowymi dla wszystkich dyplomami, medalami, numerami 

startowymi oraz nagrodami dla zwycięzców.  

3. Sporządzenie jednej listy, zwanej w skrócie WYNIKAMI STULECIA, zawierającej wszystkie 

osoby, które ukończyły swój bieg na dystansie 10 km na atestowanej trasie 11 listopada 2018 roku, 

w miejscowości zgłoszonej jako miasto-organizator (wykaz na stronie biegstulecia.pl), według 

uzyskanych czasów. 

4. Zwiększenie aktywności fizycznej w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i 

środowiskowych, w szczególności wśród seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych 

sportowo, społecznie i zawodowo.  

5. Ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie nawyku zdrowego 

stylu życia; promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości 

sportu.  

6. Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu fair play oraz idei coubertinowskiej - "ważny jest 

udział, a nie zwycięstwo".  

 

II. REJESTACJA DO PROJEKTU 

1. Rejestracja do projektu stulecia odbywa się za pośrednictwem strony datasport.pl.  

UWAGA! Rejestracja do projektu nie jest rejestracją na bieg. 

2. Koszt rejestracji wynosi aktualnie (od 1 lipca 2017 do 6 czerwca 2018) - 30 zł / osoba. W 

ramach opłaty otrzymuje się: 

a) przesyłką pocztową (poleconą) pamiątkowy „Paszport Stulecia” zawierający m.in. rubryczki 

do notowania uzyskanych w terminie 11.11.2015 - 11.11.2018 wyników sportowych oraz chustę 

wielofunkcyjną typu buff. Wysyłka odbywa się dwa razy w miesiącu na adresy wskazane w 

profilu Datasport, które dana osoba powinna uaktualnić lub uszczegółowić (często brakuje numeru 

mieszkania); w przypadku zwrotu przesyłki przez urząd pocztowy jej ponowna wysyłka będzie 

realizowana po wniesieniu stosownej opłaty; 

b) specjalny imienny medal stulecia, który za okazaniem „Paszportu Stulecia” można będzie 

odebrać wraz z pakietem startowym Narodowego Biegu 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości w miejscowości, w której dana osoba weźmie udział w zawodach 11 listopada 2018 

roku, o ile będzie to miasto-organizator. Jeśli natomiast dany organizator nie przystąpił do projektu, 

medal zostanie wysłany do danej osoby listem poleconym po uprzednim zgłoszeniu tego faktu 

mailem na: biuro@biegstulecia.pl wraz z podaniem dokładnego adresu. Medal będzie możliwy do 

odebrania również przy innych okazjach, po uprzednim uzgodnieniu z biurem biegu stulecia. 

https://poczta.o2.pl/d/


                                                                              
 
 

 

 

UWAGA! Medal otrzyma każdy posiadacz „Paszportu Stulecia” niezależnie od roku, w 

którym wniósł opłatę i niezależnie od liczby ukończonych zawodów w latach 2015-2018. Jest 

to medal odrębny od tego, który otrzyma się po ukończeniu biegu 11.11.2018 roku w danej 

miejscowości wybranej jako miejsce startu. 

3. Koszt rejestracji w poprzednich latach wynosił: 15 zł – od rozpoczęcia projektu do 31 grudnia 

2015 roku (premiowany był kalendarzem projektu na rok 2016), 20 zł - od 1 stycznia 2016 do 30 

czerwca 2017 (premiowany pamiątkowym magnesem).  

UWAGA! W pierwotnym założeniu posiadacze „Paszportów Stulecia” mieli otrzymać pakiety 

startowe na listopadowy bieg w zniżkowej opłacie. Zmiana nastąpiła na wniosek wielu osób, które 

sugerowały, aby zamiast ulgi „wymyślić coś oryginalnego”. Mamy nadzieję, że imienny medal 

będzie lepszą i znacznie przyjemniejszą pamiątką związaną ze stuleciem, nawet jeśli ktoś nie będzie 

miał w paszporcie stu zaliczonych imprez od listopada 2015 roku do listopada 2018. A pamiątką 

tym cenniejszą, że takich medali nie będą dziesiątki tysięcy, co najwyżej – według naszych 

szacunków – 3000. 

III. INNE PRZYWILEJE POSIADACZY „Paszportów Stulecia”  

1. obniżona opłata za pakiety startowe w cyklicznych biegach Setka Stulecia w Warszawie w roku 

2017 oraz w innych imprezach objętych projektem, jeśli będzie taka wola organizatora; 

2. zniżkowa opłata za niektóre pamiątki związane z projektem zamawiane indywidualnie spośród 

tych, które znajdować się będą w zakładce „gadżety” na stronie biegstulecia.pl 

 

IV. UCZESTNICTWO W NARODOWYM BIEGU STULECIA 11.11.2018 

1. W Narodowym Biegu Stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Od Bałtyku do Tatr” na 

dystansie 10 km (nazwa wspólna dla wszystkich biegów organizowanych 11.11.2018) będą mogły 

wziąć udział osoby, które 10 listopada 2018 roku ukończą 15 lat.  

2. Uaktualniany wykaz miast zgłoszonych do udziału w projekcie znajduje się na stronie 

biegstulecia.pl w zakładce Miasta Organizatorzy. 

3. Każdy organizator biegu w danej miejscowości prowadzi rejestrację na swoje zawody we 

własnym zakresie i zgodnie z odrębnym regulaminem, mając w ofercie pakiet startowy z 

jednakowymi dla wszystkich uczestników Narodowego Biegu Stulecia elementami gadżetów. 

Są to: 

A.  numery startowe (z chipami jeśli pomiar czasu będzie obsługiwać firma datasport lub bez w 

przypadku gdy organizator wytypuje inną firmę);                                          

B.  koszulki wykonane z materiału oddychającego z krótkim rękawem w kolorach białym i 

czerwonym z dwustronnym nadrukiem (na piersiach – nazwa i logo biegu, na plecach – miasta-

organizatorzy); 

C.  medale z okolicznościową szarfą biało-czerwoną;  

D.  dyplomy dwustronne za ukończenie biegu (na odwrocie miasta-organizatorzy); 

E.  worki/plecaczki w kolorze czerwonym z białym nadrukiem. 



                                                                              
 
 

 

 

4. Jeśli dana osoba zdecyduje się na udział w biegu, którego organizator nie przystąpił do 

projektu, a chciałaby posiadać koszulkę i plecaczek Narodowego Biegu Stulecia, jak również 

okolicznościową czapkę i czerwone spodenki, będzie mogła to otrzymać listem poleconym po 

uprzednim zamówieniu złożonym drogą mailową na biuro@biegstulecia.pl i wniesienia opłaty 

w terminie do 6 czerwca (wtedy przypada 200. rocznica śmierci generała Jana Henryka 

Dąbrowskiego, twórcy Legionów Polskich we Włoszech). 

5. Zamówienia w powyższym trybie mogą składać także osoby, które chciałyby nabyć wcześniej 

okolicznościową koszulkę stulecia i plecaczek (aby mieć np. na wakacje czy prezenty). W tym 

przypadku zamówienia należy złożyć do 3 maja, a wysyłka (bądź odbiór) rozpocznie się 6 czerwca.  

6. Koszulki stulecia, a także zestaw pakietu startowego na Narodowy Bieg Stulecia wraz z cenami 

będą zamieszczone na stronie biegstulecia.pl w zakładce gadżety z początkiem lutego 2018 roku. 

 

V. ELEMENTY PROJEKTU 100-LECIA 

Narodowy Bieg 100-lecia nie jest jedynym przedsięwzięciem dla uczczenia setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Na pełny projekt składają się: 

W POLSCE  

1. Narodowy Bieg 100-lecia od Bałtyku do Tatr (11.11.2018) 

2. Supermaraton Stulecia – mistrzostwa Polski w biegu na 100 km (Warszawa,10.11.2018)  

3. Upowszechnianie biegania pod hasłem „Każdy może mieć swój Everest” (2015-2018) 

ZA GRANICĄ  

1. Wyprawa na Mount Everest (kwiecień-maj 2018) 

2. Trekking do bazy pod Everestem (1.10-8.11.2018) 

3. Supermaraton w Katmandu pamięci polskich himalaistów (13-21.10.2018)  

 

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Celem usprawnienia działalności Społecznego Komitetu Organizacyjnego i Rady Biegu Stulecia 

utworzono na potrzeby realizacji projektu Biuro Biegu Stulecia. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że 

biuro nie zatrudnia pracowników etatowych, a jego działalność opiera się na pracy społecznej 

(więcej na stronie www.biegstulecia.pl w zakładce KONTAKT).   

 

 

 

https://poczta.o2.pl/d/

