
Regulamin – 7. PKO Białystok Półmaraton 
 

I. ORGANIZATOR 
 
Organizatorem imprezy sportowej 7. PKO Białystok Półmaraton, zwanej dalej Biegiem, jest 
Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000392164 z siedzibą w Białymstoku. 
 
II. CEL 
 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
3. Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie. 
4. Promocja Białegostoku jako miasta przyjaznego biegaczom i osobom aktywnym. 

 
III. TERMIN I MIEJSCE 
 

1. Bieg odbędzie się w dniu 5 maja 2019 r. w Białymstoku. 
2. Start Biegu nastąpi o godzinie 10:00. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się o 

godz. 9:30. 
3. Linia startu zostanie zamknięta po ok 20 min od strzału startera. 
4. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA oraz IAAF. 
5. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej 

www.bialystokpolmaraton.pl, najpóźniej 30 dni przed Biegiem. 
 
 
IV. LIMIT CZASU 

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny 30 minut od strzału 
startera. 

2. Dodatkowo limit czasu na 10 kilometrze wynosi 1 godz i 45 min. 
3. Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety lub nie stawią się na 10 km przed wskazanym 

limitem czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem 
z napisem KONIEC BIEGU. 

4. Zawodnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na 
własną odpowiedzialność i zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego i Kodeksu Cywilnego. 

 
V. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE 

1. Na trasie Biegu rozstawione będą cztery punkty odżywiania w okolicach 5, 10, 14 i 
18 km.  

2. Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie 
trasy lub ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało 
dyskwalifikacją zawodnika.  

 



VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 
1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 5 maja 2019 

roku ukończą 18 lat. 
2. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem 

bezpośrednim.  Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach z 
napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza 
rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo 
wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Rejestrację 
internetową prowadzi firma Datasport. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i 
dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Zgłoszenia internetowe możliwe są do 28 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania 
limitu miejsc. Zgłoszenia będą możliwe również w Biurze Zawodów (3-5 maja 2019) 
pod warunkiem dostępności miejsc. 

5. W biegu obowiązuje limit 4000 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu 
numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych. Na liście 
startowej będą widoczni jedynie zawodnicy opłaceni. 

6. Podczas rejestracji należy wybrać strefę startową, z której zawodnik planuje start. 
Prosimy o wybranie strefy startowej zgodnie z możliwościami sportowymi zawodnika. 
Organizator ma prawo poprosić zawodnika o udokumentowanie swoich 
historycznych wyników, celem weryfikacji strefy startowej. Głównie dotyczy to 
zawodników wybierających I i II strefę startową. 

7. Dostępne strefy startowe: 
○ I - do 1:29:59 
○ II - 1:30:00 - 1:44:59 
○ III - 1:45:00 - 1:54:59 
○ IV - 1:55:00 - 2:09:59 
○ V - powyżej 2:10:00 

8. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze 
Zawodów. Godziny pracy biura będą podane w późniejszym terminie. 

9. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer 
startowy wraz z wbudowanym i zabezpieczonym pianką elektronicznym chipem do 
pomiaru czasu. 

10. W pakiecie startowym znajdować się będzie koszulka techniczna. Organizator nie 
gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym podczas rejestracji rozmiarze. 

11. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w 
Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz karty startowej. 

12. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie 
podpisanego oświadczenia tej osoby oraz przedstawienia karty startowej podpisanej 
przez Uczestnika Biegu. Formularz będzie do pobrania ze strony 
bialystokpolmaraton.pl 

13. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane 
w terminie późniejszym. 

14. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do 
przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w 



całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą 
dyskwalifikacji. 

15. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. 
Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu. 

 
VII. OPŁATY 

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od 
terminu wpłaty: 

○ 70 zł do 31 stycznia 2019 r. 
○ 80 zł od 1 lutego do 31 marca 2019 r. 
○ 90 zł od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2019 r. 
○ 100 zł od 29 kwietnia oraz w Biurze Zawodów w dniach 3-5 maja 2019 r. (pod 

warunkiem dostępności miejsc) 
2. 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 
był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. 

3. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 
2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko, 
rok urodzenia Uczestnika Biegu oraz dopisek “PÓŁMARATON”. Płatności można 
dokonać również za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas 
rejestracji. 

4. Osobom urodzonym w latach 1959 - 1950 przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w 
wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki. 

5. Osoby urodzone w roku 1949 lub wcześniej wnoszą opłatę startową w wysokości 1 zł 
bez względu na termin rejestracji (pod warunkiem dostępności miejsc). 

6. Z opłaty wpisowej zwolnieni są zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-III w klasyfikacji 
generalnej kobiet i mężczyzn oraz zwycięzcy (I miejsce) w kategoriach wiekowych 
kobiet i mężczyzn w 6. PKO Białystok Półmaratonie, pod warunkiem zgłoszenia 
swojego udziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2019 r. Po wypełnieniu 
formularza rejestrowego zawodnik zobowiązany jest przesłać informację o rejestracji 
na adres zapisy@bialystokbiega.pl. Jest to warunek konieczny do zwolnienia z opłaty 
startowej. Rejestracja po 31.03.2019 nie obliguje Organizatora do zwolnienia z opłaty 
startowej ww zawodnika, ani zapewnienia numeru startowego. 

7. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z 
opłaty, jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na 
adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl oraz wypełnienie formularza 
rejestracyjnego. 

8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu 
bankowego z winy poczty lub banku. 

9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
10. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który 

nie posiada jeszcze numeru startowego. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę 
należy dokonać logując się na swoje indywidualne konto na datasport.pl lub 
przesyłając informacje o przeniesieniu numeru na adres zapisy@bialystokbiega.pl. 
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wskazując zawodnika, na którego ma być przeniesiona opłata startowa. Zawodnik, 
na którego ma być przeniesiona opłata musi być zarejestrowany na Bieg. 

 
VIII. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA 

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, znajdującego się na 
Karcie Startowej, o znajomości regulaminu.  

2. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej 
pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny 
działający w imieniu organizatora. 

3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne 
powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do 
wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w 
zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki 
ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik 
rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje 
dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy 
są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich 
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu. 
 

IX. KLASYFIKACJE 
1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje główne: 

a. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn), 
b. Najszybszych Białostoczan - wg zameldowania w mieście Białystok, 

zgodnie z danymi wpisanymi w dowodzie osobistym lub innym dokumencie 
urzędowym, 

c. Najszybszych Polaków - wg zameldowania, zgodnie z danymi wpisanymi w 
dowodzie osobistym, paszporcie lub innym dokumencie urzędowym, 

d. Klasyfikacje wiekowe: 
i. K-20 (Kobiety), M-20 (Mężczyźni) (rocznik 2001 - 1990) 
ii. K-30, M-30 (rocznik 1989-1980) 
iii. K-40, M-40 (rocznik 1979-1970) 
iv. K-50, M-50 (rocznik 1969 - 1960) 
v. K-60, M-60 (rocznik 1959 - 1950) 
vi. K-70, M-70 (rocznik 1949 i starsi) 

2. KLASYFIKACJE DODATKOWE.  
W ramach PKO Białystok Półmaratonu prowadzone będą dodatkowe klasyfikacje. 
Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej dodatkowej klasyfikacji. Wyboru 
klasyfikacji dokonuje w czasie rejestracji do Biegu. Ewentualna zmiana klasyfikacji 
możliwa jest do dnia 28.04.2019. Zmiana klasyfikacji po tej dacie, jak również po 
Biegu, nie będzie możliwa.  



3. W przypadku wyrażenia chęci udziału w dodatkowych klasyfikacjach konieczne jest 
zaznaczenie odpowiedniej opcji w czasie rejestracji do Biegu. Jeżeli przed 
startem Biegu zawodnik nie wybierze dodatkowej klasyfikacji, oznacza, że nie 
zamierza brać w niej udziału. W Biurze Zawodów, jak również po przekroczeniu linii 
mety nie ma możliwości dopisywania się do dodatkowych klasyfikacji.  

4. Dodatkowe klasyfikacje: 
a. Akademickie Mistrzostwa w Półmaratonie - skierowane do studentów, 

wykładowców oraz pracowników akademickich. W klasyfikacji będą brali 
udział wyłącznie zawodnicy, którzy wpiszą nazwę uczelni, którą reprezentują 
(brak nazwy uczelni spowoduje nieklasyfikowanie w Akademickich 
Mistrzostwach). Organizator dopuszcza wpisanie nazwy uczelni wraz z nazwą 
klubu (zapis może wyglądać tak: Nazwa Uczelni/Klub lub odwrotnie); 

b. Mistrzostwa Służb Mundurowych w Półmaratonie. Klasyfikacja 
przeznaczona dla osób, które pełnią służbę lub pracują w służbach 
mundurowych. Uczestnicy Biegu, którzy chcą brać udział w tej klasyfikacji 
muszą wpisać nazwę jednostki w której pracują lub pełnią służbę (brak 
nazwy jednostki spowoduje nieklasyfikowanie w Mistrzostwach Służb 
Mundurowych). Organizator dopuszcza wpisanie nazwy jednostki wraz z 
nazwą klubu (zapis może wyglądać tak: Nazwa Jednostki/Klub lub odwrotnie); 

c. Przedsiębiorców i ludzi biznesu - klasyfikacja skierowana do właścicieli firm 
(również jednoosobowych) oraz członków zarządów i rad nadzorczych; 

d. Architektów i Inżynierów Budownictwa - w klasyfikacji mogą wziąć osoby 
zrzeszone w izbie samorządu zawodowego architektów lub inżynierów 
budownictwa. Uczestnicy Biegu, którzy chcą brać udział w tej klasyfikacji 
muszą wpisać którą z okręgowych izb architektów lub inżynierów 
budownictwa reprezentują (brak nazwy okręgowej izby spowoduje 
nieklasyfikowanie w tej klasyfikacji). Organizator dopuszcza wpisanie 
okręgowej izby wraz z nazwą klubu (zapis może wyglądać tak: nazwa 
izby/Klub lub odwrotnie); 

e. Klasyfikacja zawodników na wózkach - zawodnicy z tej klasyfikacji są 
wyłączeni z pozostałych klasyfikacji. Organizator dopuszcza start zawodników 
na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim.  Organizator nie 
dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. 
hand-bike) oraz typu rim-push.  
 

5. Klasyfikacja drużynowa. 
a. W klasyfikacji drużynowej udział mogą wziąć drużyny reprezentujące firmy, 

instytucje, kluby sportowe, służby mundurowe, a także biegaczy startujących 
pod jedną nazwą.  

b. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum 1 kobiety. Nie ma 
górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może 
reprezentować tylko jedną drużynę.  

c. Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując w 
odpowiednie pole nazwę drużyny, niezależnie od nazwy klubu.  

d. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 4 najlepszych 
zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety, pod warunkiem 



wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny w formularzu zgłoszeniowym (o 
zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków). 
 

6. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych 
od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem 
pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą 
klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. 

7. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru 
czasu, nie będzie sklasyfikowany. 

 
 
X. NAGRODY 

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na 
mecie pamiątkowy medal. 

2. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) otrzymają 
puchary i nagrody pieniężne (wysokość nagród finansowych zostanie podana w 
późniejszym czasie) 

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Najszybszych Polaków (kobiet i mężczyzn) 
otrzymają puchary oraz nagrody pieniężne (wysokość nagród finansowych zostanie 
podana w późniejszym czasie) 

4. Puchary otrzymają (z podziałem na płeć): 
○ Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Najszybszych Białostoczan 
○ Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji zawodników poruszających się na 

wózkach 
○ Drużyny za zajęcie miejsc I-III (bez podziału na płeć) 
○ Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw w Półmaratonie 
○ Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Przedsiębiorców i Ludzi Biznesu 
○ Zdobywcy miejsc I-III w Mistrzostwach Służb Mundurowych w Półmaratonie 
○ Najstarsza Zawodniczka i Najstarszy Zawodnik, którzy ukończą Bieg 

 
5. Nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł zostanie dodatkowo przyznana za 

ustanowienie nowego rekordu trasy PKO Białystok Półmaratonu. Obecne rekordy 
trasy: mężczyzn - 1:05:02; kobiet - 1:13:32 

6. Nagrody pieniężne zdobyte podczas Biegu będą przekazywane wyłącznie 
przelewem na wskazane konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w 
terminie 14 dni od daty Biegu. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony 
podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 07 maja 2019 na 
adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną 
opublikowane najpóźniej w dniu 15 maja 2019. 

8. Protesty dotyczące miejsc dekorowanych w klasyfikacji generalnej, należy składać do 
Sędziego Głównego bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 
15 min przed dekoracją). 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w 
wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych 
oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji. 



 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się 
na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. 
Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne 
dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik 
zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają 
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz 
niniejszego regulaminu. 

2. Depozyty ubraniowe. Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w specjalnie 
wyznaczonym miejscu. Rzeczy z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie 
numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego 
Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 
Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty 
robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie 
odpowiedzialności. 

3. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. 
4. Po Biegu Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania bezpłatnie z masaży. 
5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników 

Biegu. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji 

dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych 
przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i 
analitycznych. 

7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do 
przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, 
używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących 
lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a 
także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach 
radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich 
modyfikowania.  

8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do 
nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i 
nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na 
wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, 
gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. 
Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia 
jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 7 i 8 niniejszego 
paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, 
informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O 
zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej 
Biegu. 

10. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 



11. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości 
uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne 
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność. 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

  

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w 
Białymstoku przy ul. 11 listopada 28, 15-320 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z 
administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl 

  

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe? 

1. świadczenia usług drogą elektroniczną: 
○ wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu 

2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu: 
○ Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, 

opracowanie wyników, wydanie nagród itp.) 
○ publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników 
○ dostarczania usług płatniczych 
○ przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach 

organizowanych przez Fundację Białystok Biega 
○ obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz 
○ kontaktu z Tobą 
○ umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji 

charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego) 
3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega: 

○ w celach podatkowych i rachunkowych 
4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega: 

○ prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług 
○ obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz 
○ kontaktu z Tobą 
○ przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom 

5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody: 
○ przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS) 

  

Czy musisz podawać dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. 

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu. 



  

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe? 

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz 
udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się 
przez Stronę. 

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach 
wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także 
przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń 
wynikających z zawartej umowy. 

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być 
przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych. 

  

Kto będzie odbiorcą danych osobowych? 

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz 
podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej 
wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. 

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w 
tym będą publikowane na stronie internetowej biegu. 

  

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich 
sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. 

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – 
masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. 

  

 



Regulamin City Run 5k
Regulamin – City Run 5k (2019)
 

I. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy sportowej City Run 5k, rozgrywanej w ramach PKO Białystok Półmaratonu, zwanej dalej Biegiem,
jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w
Białymstoku.

 

II. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.

4. Promocja Białegostoku jako miasta przyjaznego biegaczom i osobom aktywnym.

 

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 5 maja 2019 r. w Białymstoku.

2. Długość trasy: 5 km. Trasa posiada atest PZLA.

3. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.bialystokpolmaraton.pl, najpóźniej 30 dni przed
Biegiem.

 

IV. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 50 minut od strzału startera.

2. Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety przed wskazanym limitem czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy.

3. Zawodnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własną odpowiedzialność i
zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

 

V. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE
1. Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie trasy lub ominięcie

któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

 

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 5 maja 2019 roku ukończą 12 lat.

2. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim.  Organizator nie
dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.

3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty
wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Rejestrację
internetową prowadzi firma Datasport. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.



4. Zgłoszenia internetowe możliwe są do 28 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia będą
możliwe również w Biurze Zawodów (3-5 maja 2019)  pod warunkiem dostępności miejsc.

5. W biegu obowiązuje limit 1500 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje
kolejność dokonywania opłat wpisowych. Na liście startowej będą widoczni jedynie zawodnicy opłaceni.

6. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Godziny pracy biura będą
podane w późniejszym terminie.

7. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy wraz z wbudowanym i
zabezpieczonym pianką elektronicznym chipem do pomiaru czasu.

8. W pakiecie startowym znajdować się będzie koszulka techniczna. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w
zadeklarowanym podczas rejestracji rozmiarze.

9. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu
tożsamości ze zdjęciem oraz karty startowej.

10. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby
oraz przedstawienia karty startowej podpisanej przez Uczestnika Biegu. Formularz będzie do pobrania ze strony
bialystokpolmaraton.pl

11. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

12. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek
sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest
zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

13. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru
startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

 

VII. OPŁATY
1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:

50 zł do 31 stycznia 2019 r.

60 zł od 1 lutego do 28 kwietnia 2019 r.

70 zł od 29 kwietnia oraz w Biurze Zawodów w przypadku dostępności miejsc. W biurze płatność tylko gotówką.

2. 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 był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

3. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W
tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko, rok urodzenia Uczestnika Biegu oraz dopisek “CITY RUN”. Płatności
można dokonać również za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji.

4. Osobom urodzonym w latach 1959 – 1950 przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w
danym momencie stawki.

5. Osoby urodzone w roku 1949 lub wcześniej wnoszą opłatę startową w wysokości 1 zł bez względu na termin rejestracji
(pod warunkiem dostępności miejsc).

6. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty, jest przesłanie skanu
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl oraz wypełnienie
formularza rejestracyjnego.

7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
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9. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru
startowego. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać logując się na swoje indywidualne konto na
datasport.pl lub przesyłając informacje o przeniesieniu numeru na adres zapisy@bialystokbiega.pl. wskazując
zawodnika, na którego ma być przeniesiona opłata startowa. Zawodnik, na którego ma być przeniesiona opłata musi być
zarejestrowany na Bieg.

 

VIII. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, znajdującego się na Karcie Startowej, o znajomości

regulaminu.

2. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych
zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny
działający w imieniu organizatora.

3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym
wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także
szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej
chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik
rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na
własną odpowiedzialność.

4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak
przeciwwskazań do udziału w Biegu.

 

IX. KLASYFIKACJE
1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),

b. Klasyfikacje wiekowe:
K-12 (Kobiety), M-12 (Mężczyźni) (rocznik 2007 – 2000)

K-20, M-20 (rocznik 1999 – 1990)

K-30, M-30 (rocznik 1989-1980)

K-40, M-40 (rocznik 1979-1970)

K-50, M-50 (rocznik 1969 – 1960)

K-60, M-60 (rocznik 1959 – 1950)

K-70, M-70 (rocznik 1949 i starsi)

2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii
startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy
będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

 

X. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

mailto:zapisy@bialystokbiega.pl


2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) otrzymają puchary i nagrody pieniężne
(wysokość nagród finansowych zostanie podana w późniejszym czasie)

3. Nagrody pieniężne zdobyte podczas Biegu będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe
(nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 14 dni od daty Biegu. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie
potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 07 maja 2019 na adres mailowy
fundacja@bialystokbiega.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 15 maja 2019.

5. Protesty dotyczące miejsc dekorowanych w klasyfikacji generalnej, należy składać do Sędziego Głównego
bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 15 min przed dekoracją).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i
klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach,

deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do
przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad
fair play oraz niniejszego regulaminu.

2. Depozyty ubraniowe. Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy z depozytu
można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru
startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby
pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność,
Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

3. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez
organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i
analitycznych.

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z
Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych
materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także
możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby
komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na
wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe
na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do
uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 7 i 8 niniejszego paragrafu, udzielając
tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i
promocji Biegu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator
będzie informował na stronie internetowej Biegu.

9. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

10. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe
do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO



Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. 11 listopada
28, 15-320 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem
fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu

2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)

publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników

dostarczania usług płatniczych

przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega

obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz

kontaktu z Tobą

umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu
charytatywnego)

3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
w celach podatkowych i rachunkowych

4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług

obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz

kontaktu z Tobą

przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach
organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa
(szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.



Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie
w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie
niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie
internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz
ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich
przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w
dowolnym momencie.



7th PKO Białystok Half Marathon

Date -  Programme:

4th May

9:00 – Breakfast Run  
14:00 - Junior City Run

5th May

9:00 - City Run 5k 
10:00 - PKO Białystok Half Marathon

Competition Office
You can pick up your bib number at following times:

• 3rd of May 2019 (Friday)
• 4th of May 2019 (Saturday)
• 5th of May 2019 (Sunday)

Expo:
• 3rd of May 2019 (Friday)
• 4th of May 2019 (Saturday)

————————————————————————————————— 
4th May 2019

Breakfast Run - 9:00 

Start from Branicki Palace Square. Fun run. Distance approximately 4 km. Participation 
in the run is free and open to everyone, regardless of age or running experience.

Attention! Everyone participating in the Breakfast Run can return to Branicki Palace by 
special bus free of charge, courtesy of the Bialystok Municipal Transportation Company. 

Junior City Run – the running event for children aged 1–14 starts at 14:00 and the 
distance depends on the age of the runners (100 m, 800 m, 1 km).

5th May 2019

City Run 5 km – 9:00. Start from Branicki Palace Square.

7th PKO Białystok Half Marathon – 10:00. Start from the Branicki Palace Square. The 
half marathon route is IAAF-certified.



Abbreviated rules and regulations:

7th PKO Białystok Half Marathon 

- in order to compete in the run, the participants must be at least 18 years of age or 
turn 18 no later than on 5th of May 2019.

- Time limit - 3 hours and 30 minutes. Additionally, the limit for 10 km is 1 hour and 45 
minutes. 

- Along the route, there will be four hydration points with water available, namely at 
approx. 5, 10, 14 and 18 km.

- There will be additional time measuring points along the route.

- Durning registration you are obliged to choose start zone, where you want to start at. 
We kindly ask to choose a start zone following your possibility. Organiser has a right 
to ask for your past results to verify your choice.

Avaliable start zones:
• I – up till 1:29:59
• II – 1:30:00 – 1:44:59
• III – 1:45:00 – 1:54:59
• IV – 1:55:00 – 2:09:59
• V – above 2:10:00

Entry fees – Halfmarathon

• PLN 70.00 until 31st  of January 2019
• PLN 80.00 from 1st  of February to 31st  of March 2019
• PLN 90.00 from 1st to 28th of April 2019
• PLN 100.00 from 29th of April and at the Competition Office on 3-5 May 2019 (if 

available) – by cash only!

Anyone born in 1959-1950 is eligible for a 50% discount on the fee rate depending 
on applicable rate. People born in 1949 or earlier pay a PLN 1.00 fee regardless of time 
(if there are still places available).

Disabled runners are exempt from the entry fee. To be exempt from the entry fee, 
please send a scanned document confirming the disability to this e-mail 
address zapisy@bialystokbiega.pl and to fulfill entry form.

Fee payments can be transferred to the Białystok Biega Foundation’s account 
number: BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. In 
the bank transfer id/title, please put the name and surname, year of birth of the runner 
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and name „Halfmarathon”. Individual payments can also be made using secure Internet 
transfer during registration until 28th of April 2019. 

City Run 5 K 

- in order to compete in the run, the participants must be at least 12 years of age or 
turn 12 up to 5th of May 2019

- time limit - 50 minutes

- There will be additional time measuring points along the route

Entry fees:

• PLN 50.00 until 31st  of January 2019
• PLN 60.00 from 1st  of February to 28th of April 2019
• PLN 70.00 from 29th of April and at the Competition Office on 3-5 May 2019 (if 

available) – by cash only!

Fee payments can be transferred to the Białystok Biega Foundation’s account 
number: BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. In 
the bank transfer id/title, please put the name and surname, year of birth of the runner 
and name „Halfmarathon”. Individual payments can also be made using secure Internet 
transfer during registration until 28th of April 2019. 

Anyone born in 1959-1950 is eligible for a 50% discount on the fee rate depending 
on applicable rate. People born in 1949 or earlier pay a PLN 1.00 fee regardless of time 
(if there are still places available).

Disabled runners are exempt from the entry fee. To be exempt from the entry fee, 
please send a scanned document confirming the disability to this e-mail 
address zapisy@bialystokbiega.pl and to fulfill entry form.

ACCOMMODATION

Białystok offers a variety of accommodation options for visitors. 30 hotels, several 
hostels, as well as a large number of guest houses and apartments, are ready to 
welcome guests from all around the world. Discover the hospitality of the East.

CLASSIFICATION:

a/ Women’s general classification and men’s general classification.

b/ Age classification:

• K-12 (Women), M-12 (Men) (born in 2007 – 2000) – only in City Run 5k
• K-20 (Women), M-20 (Men) (born in 2001 – 1990)
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• K-30, M-30 (born in 1989-1980)
• K-40, M-40 (born in 1979-1970)
• K-50, M-50 (born in 1969 – 1960)
• K-60, M-60 (born in 1959 – 1950)
• K-70, M-70 (born in 1949 and older)

c) Team classification (only in 7th PKO Białystok Halfmarathon) :

In this classification teams are allowed to take part, which represent companies, 
institutions, sports clubs, uniformed service as well as teams of runners who wish to 
register under a common name. A team should comprise at least 4 people, including a 
minimum of 1 woman. There is no upper limit for the number of people in a team. An 
individual runner can represent only one team. During registration, please put the name 
of the team in the box indicated, regardless of the club name. The team’s final result 
shall be the sum of the time of the 4 best runners, including 1 woman from a given team 
under the condition that the same team name is written in the entry card (the winning 
team is the one with the shortest overall time run by its members). 

Starter kit:

- Runner’s shirt

- Runner’s bip number

- information bulletin

- safe deposit where you can leave your things on the day of the run

- pacemakers

- nutrition points along the route

- music spots along the route

- medical care if needed

- medal for finishing

- refreshments in the finishers zone / local cuisine

- after-run massage

- showers and changing room

- participation in the Breakfast Run

- free photographs to download after the run





7. PKO Białystok Halbmarathon 

1. Startberechtigt sind nur diejenigen, die bis zum 5. Mai 2019 das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. 

2. Das für die Teilnehmer verbindliche Zeitlimit beträgt 3 Stunden 30 
Minuten ab dem Startschuss. Zusätzlich gilt Zeitlimit von 1 Stunde 45 
Minuten auf dem 10. Kilometer. 

3. Vier Verpflegungsstationen werden sich ca. auf dem 5., 10., 14. und 18 
Kilometer befinden. 

4. Auf der Strecke werden sich zusätzliche Zeitmessungsstellen befinden. 
Die Verkürzung der Strecke oder das Umgehen einer der 
Zeitmessungsstellen wird mit der Disqualifikation des Teilnehmers 
enden. 

5. Bei der Anmeldung ist die vom Teilnehmer geplante Startstufe zu 
wählen. Wählen Sie bitte die Startstufe gemäß den sportlichen 
Möglichkeiten des Teilnehmers. Der Veranstalter ist dazu berechtigt, 
den Teilnehmer bitten, seine dokumentierten historischen Ergebnisse 
vorzulegen, um seine gewählte Startstufe zu prüfen. Es gilt 
hauptsächlich für die Teilnehmer, die I. und II. Zeitstufe wählen. 

6. Verfügbare Startstufen: 
• I – bis 1:29:59 
• II – 1:30:00 – 1:44:59 
• III – 1:45:00 – 1:54:59 
• IV – 1:55:00 – 2:09:59 
• V – über 2:10:00 

7. Jeder Teilnehmer des Laufs trägt die Kosten der Teilnahmegebühr je 
nach Zahlungstermin: 
• 70 PLN bis zum 31. Januar 2019 
• 80 PLN vom 1. Februar bis 31. März 2019 
• 90 PLN vom 1. April bis 28. April 2019 
• 100 PLN vom 29. April und im Veranstaltungsbüro vom 3. bis 5. Mai 

2019 (unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von Plätzen). 
8. Die Personen, die zwischen 1959 und 1950 geboren sind, haben 

Anspruch auf eine Ermäßigung von 50 % der momentan geltenden 
Teilnahmegebühr. Die Personen, die im Jahre 1949 oder früher geboren 
sind, entrichten die Teilnahmegebühr in Höhe von 1 PLN unabhängig 
von der Anmeldefrist (unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von 
Plätzen). 

9. Behinderte Teilnehmer sind von der Teilnahmegebühr befreit. Die 
Voraussetzung für die Befreiung von der Teilnahmegebühr ist das 
Senden eines gescanntes Dokumentes unter: zapisy@bialystokbiega.pl, 
in dem die Behinderung bestätigt wird und das Ausfüllen des 
Anmeldeformulars. 

10.Die Zahlungen können auf das Konto der Stiftung Białystok Biega, 
Kontonummer erfolgen: 15 1140 2017 0000 4702 1304 
3240 mBank. Bitte geben Sie im Verwendungszweck bei Ihrer 
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Überweisung folgende Daten an: Vorname, Nachname, Geburtsjahr des 
Teilnehmers und Vermerk „PÓŁMARATON“. Die Zahlungen können auch 
über sichere Online-Zahlungen bei der Anmeldung entrichtet werden. 

City Run 5k 

1. Im Lauf sind ausschließlich die Personen startberechtigt, die spätestens 
bis zum 5. Mai 2019 das 12. Lebensjahr vollendet haben. 

2. Das für die Teilnehmer verbindliche Zeitlimit beträgt 50 Minuten ab 
dem Startschuss. 

3. Auf der Strecke werden sich zusätzliche Zeitmessungsstellen befinden. 
Die Verkürzung der Strecke oder das Umgehen einer der 
Zeitmessungsstellen wird mit der Disqualifikation des Teilnehmers 
enden. 

4. Jeder Teilnehmer des Laufs trägt die Kosten der Teilnahmegebühr je 
nach Zahlungstermin: 

• 50 PLN bis zum 31. Januar 2019 
• 60 PLN vom 1. Februar bis 28. April 2019 
• 70 PLN vom 29. April und im Veranstaltungsbüro, wenn Plätze 

verfügbar sind. Im Veranstaltungsbüro ist nur Barzahlung möglich. 
5. Die Zahlungen können auf das Konto der Stiftung Białystok Biega, 
Kontonummer erfolgen: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. 
Bitte geben Sie im Verwendungszweck bei Ihrer Überweisung folgende 
Daten an: Vorname, Nachname, Geburtsjahr des Teilnehmers und 
Vermerk „CITY RUN“. Die Zahlungen können auch über sichere Online-
Zahlungen bei der Anmeldung entrichtet werden.  

BEWERTUNGEN 
1. Beim Lauf werden folgende Bewertungen geführt: 
a. Gesamtbewertung (Frauen und Männer), 
b. Altersbewertung: 
• K-12 (Frauen), M-12 (Männer) (Jahrgang 2007 – 2000) – nur City 

Run 5k 
• K-20 (Frauen), M-20 (Männer) (Jahrgang 2001 – 1990) 
• K-30, M-30 (Jahrgang 1989 – 1980) 
• K-40, M-40 (Jahrgang 1979 – 1970) 
• K-50, M-50 (Jahrgang 1969 – 1960) 
• K-60, M-60 (Jahrgang 1959 – 1950) 
• K-70, M-70 (Jahrgang 1949 und ältere) 

Mannschaftsbewertung (nur im 7. PKO Białystok Halbmarathon) 
a. An der Mannschaftsbewertung können Teams teilnehmen, die 

Unternehmen, Institutionen, Sportvereine, uniformierte Dienste sowie 
Läufer, die unter einem Namen starten, vertreten. 



b. Die Mannschaft besteht aus mind. 4 Personen, darunter mind. 1. Frau. 
Es gibt keine Obergrenze für die Anzahl der Mannschaftsmitglieder. Ein 
Spieler kann nur eine Mannschaft vertreten. 

c. Die Teilnahme an der Mannschaft muss bei der Anmeldung durch 
Eingabe des Namens der Mannschaft in das entsprechende Feld 
unabhängig von der Bezeichnung des Vereins erfolgen. 

d. Das Endergebnis der Mannschaft ist die Summe der Zeiten der 4 
besten Spieler eines bestimmten Teams, einschließlich mindestens 1. 
Frau, sofern der gleichlautende Name der Mannschaft im 
Anmeldeformular eingegeben wird (die niedrigste Summe der Zeiten 
der Mitglieder entscheidet über den Sieg). 


