
Regulamin 

Global Charity Race 2020  

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem biegu Global Charity Race 2020, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Woodrun, wpisana             

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763764 z siedzibą w Koszarawie. 

II. CEL 

1. Uzyskanie wsparcia dla uzdolnionej lekkoatletycznie młodzieży objętej programem Global         

Academy. 

2. Popularyzacja biegania jako prostej formy aktywności ruchowej. Zachęcanie nieaktywnych         

dotąd osób do rozpoczęcia i kontynuowania ćwiczeń fizycznych. 

3. Popularyzacja biegów górskich, dzięki stworzeniu możliwości porównywania wyników        

osiągniętych na trasach z przewyższeniami do tras płaskich dzięki specjalnej formule           

uwzględniającej tzw. przelicznik czasu. 

III. TERMIN I MIEJSCE, ZASADY ODBYWANIA BIEGU 

1. Zawodnik może odbyć Bieg w dniach 15 lipca 2020 - 31 sierpnia 2020. 

2. Bieg rozgrywany jest w kategoriach: bieg na 10 km, bieg na 10 km kategoria osób               

niepełnosprawnych, półmaraton (21,1 km), maraton (42,195 km), oraz bieg na 10 km z psem.  

3. Długość półmaratonu wynosi 21,0975 km, przy czym dla celów niniejszego Biegu Organizator            

przyjmuje za właściwy dystans 21,1 km. 

4. Miejscem Biegu jest trasa każdorazowo wybrana przez Zawodnika odpowiadająca długością          

dystansom wskazanym w punkcie 2. 



5. W celu wyrównania szans uczestników z punktu widzenia profilu trasy, który wybrali            

Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania finalnej korekty wyników. Każde 10 m sumy           

podbiegów będzie oznaczało odjęcie od czasu biegu wartości wskazanej poniżej w punktach            

a–c (Przeliczniki Czasu), podobnie każde 10 m sumy zbiegów będzie również oznaczało odjęcie             

od czasu biegu wartości wskazanej poniżej w punktach a–c (Przeliczniki Czasu). Przy ustaleniu             

współczynników wykorzystano m.in. skalę przeliczeniową ITRA, przedstawioną w artykule         

www.napieraj.pl; https://napieraj.pl/nowe-punkty-itra-wyjasniamy-o-co-w-nich-chodzi/. Z uwagi    

na fakt, że ww. skala dokonuje przeliczenia względem dystansu, a nie czasu dodatkowo             

uwzględniono testy przeliczeniowe wykonane przez Organizatora. W efekcie przyjmuje się          

następujące parametry jako Przeliczniki Czasu: 

a. W biegu na 10 km każde 10 m sumy podbiegów oznacza konieczność zredukowania             

czasu zawodnika o 18 sekund, każde 10 m sumy zbiegów oznacza konieczność            

zredukowania czasu zawodnika o 6 sekund, 

b. W półmaratonie każde 10 m sumy podbiegów oznacza konieczność zredukowania          

czasu zawodnika o 24 sekundy, każde 10 m sumy zbiegów oznacza konieczność            

zredukowania czasu zawodnika o 8 sekund, 

c. W maratonie każde 10 m sumy podbiegów oznacza konieczność zredukowania czasu           

zawodnika o 30 sekund, każde 10 m sumy zbiegów oznacza konieczność zredukowania            

czasu zawodnika o 10 sekund. 

6. Zawodnik może wybrany przez siebie dystans pokonać biegiem, marszem lub marszobiegiem, w            

dowolnym terenie i po dowolnej nawierzchni przy każdym profilu trasy, przy zachowaniu            

wytycznych właściwych organów państwowych obowiązujących na danym terenie w związku z           

sytuacją epidemiologiczną. Dopuszczalne jest odbycie biegu na bieżni mechanicznej. 

7. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i innych przepisów           

prawa mających związek z wykonywaną aktywnością w związku z Biegiem. 

8. Zawodników nie obowiązuje limit czasu. 

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1. W Biegu prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu             

ukończą 18 lat. 

2. W Biegu prowadzona jest odrębna klasyfikacja (na każdym z dystansów Biegu) RunForFun. Będą             

w niej sklasyfikowani najlepsi zawodnicy, ale każdy uczestnik może sam zdecydować, że chce             

być sklasyfikowany w tej kategorii. Przynależność do kategorii RunForFun oznacza, że uczestnik            

nie bierze udziału w rywalizacji o nagrody. Zawodnicy, profesjonaliści w tym profesjonalni            

amatorzy deklarują, że biegnąc w formule “for fun” dają szansę współzawodnictwa wśród            

amatorów. Opłaty wpisowe są identyczne jak w przypadku osób w kategoriach walczących o             

nagrodę.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników podczas Biegu.           

Uczestnik świadomie i samodzielnie uczestniczy w Biegu w pełni ponosząc odpowiedzialność           

http://www.napieraj.pl/
https://napieraj.pl/nowe-punkty-itra-wyjasniamy-o-co-w-nich-chodzi/


za swoje zdrowie i życie i zrzekając się wobec Organizatora Biegu wszelkich roszczeń związanych              

z uczestnictwem w Biegu i jego następstwami.  

4. W przypadku dystansu 10 km prowadzona będzie klasyfikacja osób niepełnosprawnych.          

Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim          

oraz z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.  

5. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza         

rejestrowego znajdującego się na stronie: www.globalcharityrace.com oraz dokonanie opłaty         

wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie         

elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest         

jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

6. Zgłoszenia możliwe są od 30.06.2020 do 31.08.2020 roku. 

7. W zgłoszeniu należy wypełnić: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres           

zamieszkania, rekord życiowy na dystansie, na który uczestnik się zapisuje wraz z plikiem jpg              

zawierającym screen (zrzut ekranu) z aplikacji z tym wynikiem lub link do wyników zawodów, w               

których dany wynik figuruje, zaakceptować przedstawione zgody. 

8. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy jest niezbędny do pobrania przez uczestnika          

certyfikatu ukończenia biegu. 

9. Nie dopuszcza się możliwości rezygnacji z udziału w Biegu po zgłoszeniu uczestnictwa i             

dokonaniu opłaty wpisowego, zwrotu wpłaty oraz przepisania uczestnictwa, medalu i numeru           

startowego na innego uczestnika. 

10. Uczestnik rejestruje się do Biegu, wybiera dystans, podaje swój rekord życiowy na wybranym             

dystansie oraz wpłaca opłatę wpisową. 

11. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach od 15.07.2020 do 31.08.2020 r.  

12. Zawodnicy mają dwie metody wrzucenia wyników (oczywiście po zapisaniu         

się do zawodów i ich opłaceniu): 

a. za pomocą aplikacji zawodnik loguje się do swojego konta, wybiera          

zawody i klika "start", po zakończeniu biegu i kliknięciu "Finish"          

wynik zapisywany jest w systemie i przeliczany jest ranking. W          

poniższym linku  

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/API/mobile/instrukcjaapp.

php przedstawiono instrukcję jak prawidłowo skonfigurować      

telefon, żeby wszystko działało jak należy 

b. za pomocą pliku GPX lub TCX wyeksportowanego z innych serwisów,          

np "Endomondo" pobierając go z odpowiedniej strony (Instrukcje        

dla najpopularniejszych serwisów znajdują się w panelu dodawania        

wyników). Po pobraniu pliku należy wejść w wyniki konkretnych         

zawodów, kliknąć "Dodaj swój wynik". Otworzy się formularz        

dodawania wyniku i zdjęć. Tam należy wskazać plik wyniku,         

naliczenie rankingu nastąpi automatycznie.Pomiary akceptowane są      

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/API/mobile/instrukcjaapp.php
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/API/mobile/instrukcjaapp.php


z konkretnego przedziału czasu. DLa przykładu, jeśli zawodnik        

przebiegnie np 22 km to wynik zostanie "obcięty" do 21,1 km 

13. Brak spełnienia przez wymogów z pkt 12 powyżej wiąże się z niesklasyfikowaniem uczestnika             

oraz nieotrzymaniem przez niego certyfikatu 

14. W biegu można wziąć udział wielokrotnie, ale maksymalnie jeden raz na każdym z dostępnych              

dystansów. 

15. Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę. 

16. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki a następnie publikował je           

na stronie http://www.globalcharityrace.com/ 

V. OPŁATY 

Uczestnicząc w biegu Global Charity Race przede wszystkim wspierasz uzdolnioną lekkoatletycznie           

młodzież objętą programem Global Academy. To Twoja “cegiełka” na rzecz naszej działalności.  

W imieniu wszystkich młodych zawodników - dziękujemy! 25% z opłaty startowej przeznaczane jest na              

koszty operacyjno-organizacyjne wraz z kosztami kampanii promocyjnej w mediach.  

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od wybranej             

opcji pakietu startowego: 

a. Bieg 10 km, bieg 10 km z psem oraz 10 km kategoria osób niepełnosprawnych - 20 zł  

b. Półmaraton - 25 zł  

c. Maraton - 35 zł  

2. Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez płatności internetowe na konto Datasport,            

postępując zgodnie z procesem podanym w procesie zgłoszeniowym. Wpłata i zgłoszenie           

uczestnictwa do dnia 31.08.2020 roku, jednakże przed odbyciem Biegu, są warunkiem           

koniecznym do zamieszczenia danych Uczestnika na liście startowej i wzięcia udziału w Biegu. 

3. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto Datasport. 

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  

 

 

http://www.globalcharityrace.com/


VI. KLASYFIKACJE 

1. Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

a. Bieg na 10 km - kobiety 

b. Bieg na 10 km - mężczyźni 

c. Półmaraton - kobiety 

d. Półmaraton - mężczyźni 

e. Maraton - kobiety 

f. Maraton - mężczyźni 

g. Bieg na 10 km z psami - kobiety 

h. Bieg na 10 km z psami - mężczyźni  

i. 10 km kategoria osób niepełnosprawnych - kobiety 

j. 10 km kategoria osób niepełnosprawnych - mężczyźni 

 

VII. NAGRODY 

1. Organizator ustala następującą minimalną liczbę uczestników w danej kategorii: 50.  

2. W przypadku, jeśli liczba uczestników w danej kategorii będzie niższa od 50, fundatorzy nagród              

zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z ich przyznawania lub ich przeniesienia na kolejną            

edycję Biegu. W przypadku nie odebrania nagrody przez daną osobę, nagroda także zostanie             

dodana do puli nagród w kolejnej edycji. 

3. Zdobywcy miejsc I–III w każdej z klasyfikacji a do h podanej w pkt. VI 1 powyżej oraz osoby w                   

kategoriach osób niepełnosprawnych, którzy zajmą miejsca 7, 16 i 46 zostaną nagrodzeni, z             

uwzględnieniem warunku podanego w pkt. VII 1. Miejsca te reprezentują symbolicznie liczbę            

kontynentów, liczbę województw i liczbę krajów w Europie i są związane z założeniami projektu              

Global Academy. 

4. Każdy z Uczestników, który dokonał prawidłowej rejestracji oraz został sklasyfikowany z           

pozytywnie zweryfikowanym wynikiem otrzymają możliwość pobrania certyfikatu uczestnictwa        

w Biegu. 

5. Organizator zobowiązuje się przesłać nagrody osobom nagrodzonym drogą pocztową do          

30.09.2020 roku, na adres pocztowy podany przez uczestnika w formularzu. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu wzywamy do przestrzegania            

zasad fair play. Niezbędne jest samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub           

marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w           

sposób inny niż na własnych nogach. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne poruszające się na             

wózkach. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji prawdziwości         

przesłanych danych. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że uczestnik w niedozwolony sposób          

zrealizował bieg, to jest możliwe sprawdzenie tego wyniku. W tym celu uzyskany wynik będzie              

porównywany do rekordu życiowego Uczestnika na tym dystansie, w przypadku zaistnienia           

wątpliwości odnośnie prawdziwości wyniku, uczestnik może zostać zaproszony na odrębny test           

(przy zachowaniu 14 dni na regenerację na tym samym dystansie, w którym brał udział). Brak               

zgody Uczestnika na przeprowadzenie weryfikacji prawdziwości wyniku, a w szczególności          

odmowa udziału w teście będzie równoznaczna z dyskwalifikacją Zawodnika. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne         

kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu              

spowodowane przez uczestników. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i         

prawną za wyrządzone szkody. 

3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych           

osobowych zamieszczoną w niniejszym regulaminie. 

4. 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. 

5. 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.  

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego          

wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych,        

wywiadów i nagrań, 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 4 i 5 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na             

używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w            

Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu. 

8. 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. 

9. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Biegu rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są ostateczne i            

niepodważalne. 



10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest           

poinformować wszystkich uczestników Biegu w formie pisemnych komunikatów zamieszczonych         

na stronie: www.globalcharityrace.com przed rozpoczęciem Biegu. 

11. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia biegu i nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na           

życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia           

obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą           

wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu. 

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

13. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

Aneks nr 1 do Regulaminu Global Charity Race 2020  

z dnia 21.07.2020 

Organizator wprowadza następujące zmiany w regulaminie: 

W paragrafie III (TERMIN I MIEJSCE, ZASADY ODBYWANIA BIEGU)  

● w ustępie 1 w miejsce zapisu “Zawodnik może odbyć Bieg w dniach 15 lipca 2020 - 31 sierpnia                  

2020” zostaje umieszczony zapis “Zawodnik może odbyć Bieg w dniach 15 lipca 2020 - 31               

października 2020” 

W paragrafie IV (UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIE)  

● w ustępie 6 w miejsce zapisu “Zgłoszenia możliwe są od 30.06.2020 do 31.08.2020 roku.”              

zostaje umieszczony zapis “Zgłoszenia możliwe są od 30.06.2020 do 31.10.2020 roku.”,  



● w ustępie 11 w miejsce zapisu “Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach               

od 15.07.2020 do 31.08.2020 r.“ zostaje umieszczony zapis “Wskazany dystans można pokonać            

w dowolnym czasie w dniach od 15.07.2020 do 31.10.2020 r.“,  

W paragrafie V (OPŁATY)  

● w ustępie 2 w miejsce zapisu “Wpłata i zgłoszenie uczestnictwa do dnia 31.08.2020 roku,              

jednakże przed odbyciem Biegu, są warunkiem koniecznym do zamieszczenia danych Uczestnika           

na liście startowej i wzięcia udziału w Biegu.“ zostaje umieszczony zapis “Wpłata i zgłoszenie              

uczestnictwa do dnia 31.10.2020 roku, jednakże przed odbyciem Biegu, są warunkiem           

koniecznym do zamieszczenia danych Uczestnika na liście startowej i wzięcia udziału w Biegu.“,  

W paragrafie VII (NAGRODY) 

1. w ustępie 2 w miejsce zapisu “W przypadku, jeśli liczba uczestników w danej kategorii będzie               

niższa od 50, fundatorzy nagród zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z ich przyznawania lub             

ich przeniesienia na kolejną edycję Biegu. W przypadku nie odebrania nagrody przez daną             

osobę, nagroda także zostanie dodana do puli nagród w kolejnej edycji.” zostaje umieszczony             

zapis “W przypadku, jeśli liczba uczestników w danej kategorii będzie niższa od 50, fundatorzy              

nagród zastrzegają sobie możliwość ich przekierowania na dystans z większą liczbą uczestników,            

rezygnacji z ich przyznawania lub ich przeniesienia na kolejną edycję Biegu. W przypadku nie              

odebrania nagrody przez daną osobę, nagroda także zostanie dodana do puli nagród w kolejnej              

edycji. 

2. w ustępie 5 w miejsce zapisu “Organizator zobowiązuje się przesłać nagrody osobom            

nagrodzonym drogą pocztową do 30.09.2020 roku, na adres pocztowy podany przez uczestnika            

w formularzu.” zostaje umieszczony zapis “Organizator zobowiązuje się przesłać nagrody          

osobom nagrodzonym drogą pocztową do 30.11.2020 roku, na adres pocztowy podany przez            

uczestnika w formularzu.” 

3. następuje dodanie ustępu 6 o treści “Organizator, w porozumieniu z Partnerami Biegu,            

przewiduje w każdej z klasyfikacji a do h podanej w pkt. VI. 1 możliwość znacznego zwiększenia                



puli nagród za inne miejsca poza miejscami wymienionymi w pkt. VII. 3, jest to uzależnione od                

liczby uczestników.” 

Aneks nr 2 do Regulaminu Global Charity Race 2020  

z dnia 05.08.2020 

Organizator wprowadza następujące zmiany w regulaminie: 

W paragrafie III (TERMIN I MIEJSCE, ZASADY ODBYWANIA BIEGU)  

● w ustępie 2 w miejsce zapisu “Bieg rozgrywany jest w kategoriach: bieg na 10 km, bieg na 10 km                   

kategoria osób niepełnosprawnych, półmaraton (21,1 km), maraton (42,195 km), oraz bieg na            

10 km z psem. ” zostaje umieszczony zapis “Bieg rozgrywany jest w kategoriach: bieg na 5 km,                 

bieg na 10 km, bieg na 10 km kategoria osób niepełnosprawnych, półmaraton (21,1 km),              

maraton (42,195 km), oraz bieg na 10 km z psem. ” 

● w ustępie 5a w miejsce zapisu “W biegu na 10 km każde 10 m sumy podbiegów oznacza                 

konieczność zredukowania czasu zawodnika o 18 sekund, każde 10 m sumy zbiegów oznacza             

konieczność zredukowania czasu zawodnika o 6 sekund” zostaje umieszczony zapis “W biegach            

na 5 km i 10 km każde 10 m sumy podbiegów oznacza konieczność zredukowania czasu               

zawodnika o 18 sekund, każde 10 m sumy zbiegów oznacza konieczność zredukowania czasu             

zawodnika o 6 sekund” 

W paragrafie V (OPŁATY)  



● w ustępie 1 a w miejsce zapisu “Bieg 10 km, bieg 10 km z psem oraz 10 km kategoria osób                    

niepełnosprawnych - 20 zł “ zostaje umieszczony zapis “Bieg 5 km, bieg 10 km, bieg 10 km z                  

psem oraz 10 km kategoria osób niepełnosprawnych - 20 zł  

W paragrafie VI (KLASYFIKACJE) 

w ustępie 1 w miejsce zapisu “1. Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą             

następujące klasyfikacje: 

a. Bieg na 10 km - kobiety 

b. Bieg na 10 km - mężczyźni 

c. Półmaraton - kobiety 

d. Półmaraton - mężczyźni 

e. Maraton - kobiety 

f. Maraton - mężczyźni 

g. Bieg na 10 km z psami - kobiety 

h. Bieg na 10 km z psami - mężczyźni  

i. 10 km kategoria osób niepełnosprawnych - kobiety 

j. 10 km kategoria osób niepełnosprawnych - mężczyźni”  

 

zostaje umieszczony zapis “ “1. Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą           

następujące klasyfikacje: 

 

a. Bieg na 5 km - kobiety 

b. Bieg na 5 km - mężczyźni 

c. Bieg na 10 km - kobiety 

d. Bieg na 10 km - mężczyźni 

e. Półmaraton - kobiety 

f. Półmaraton - mężczyźni 

g. Maraton - kobiety 

h. Maraton - mężczyźni 

i. Bieg na 10 km z psami - kobiety 

j. Bieg na 10 km z psami - mężczyźni  



k. 10 km kategoria osób niepełnosprawnych - kobiety 

l. 10 km kategoria osób niepełnosprawnych - mężczyźni”  

W paragrafie VII (NAGRODY) 

W ustępie 3 w miejsce zapisu “Zdobywcy miejsc I–III w każdej z klasyfikacji a do h podanej w pkt. VI 1                     

powyżej oraz osoby w kategoriach osób niepełnosprawnych, którzy zajmą miejsca 7, 16 i 46 zostaną               

nagrodzeni, z uwzględnieniem warunku podanego w pkt. VII 1. Miejsca te reprezentują symbolicznie             

liczbę kontynentów, liczbę województw i liczbę krajów w Europie i są związane z założeniami projektu               

Global Academy.” zostaje wprowadzony zapis “Zdobywcy miejsc I–III w każdej z klasyfikacji a do j               

podanej w pkt. VI 1 powyżej oraz osoby w kategoriach osób niepełnosprawnych, którzy zajmą miejsca               

7, 16 i 46 zostaną nagrodzeni, z uwzględnieniem warunku podanego w pkt. VII 1. Miejsca te reprezentują                 

symbolicznie liczbę kontynentów, liczbę województw i liczbę krajów w Europie i są związane z              

założeniami projektu Global Academy. 

 

 

 

 

 



 



Regulations 

Global Charity Race 2020  

I. ORGANISER 

The Organiser of the Global Charity Race 2020 run, hereinafter referred to as the “Run” is the Woodrun                  

Foundation, entered into the National Court Register with number KRS 0000763764, with its registered              

office in Koszarawa. 

II. PURPOSE 

1. Obtaining support for the teenagers with athletic talents who have joined the Global Academy              

programme. 

2. Promotion of running as a simple activity form. Encouraging inactive persons to begin and              

continue physical exercise. 

3. Promotion of mountain running through creation of the opportunity to compare the results             

achieved on routes with climbs with those achieved on flat land routes using a special formula                

containing the so called time converter. 

III. PLACE, TIME AND RULES OF THE RUN 

1. The Competitors can take part in the Run from 15 July 2020 to 31 August 2020. 

2. The Run includes the following categories: 10 km, 10 km for persons with disabilities,              

half-marathon (21.1 km), marathon (42.195 km) and 10 km run with dogs.  

3. The half-marathon’s length is 21.0975 km and for the purpose of the Run, the Organiser adopts                

the distance of 21.1 km. 

4. The Run’s location can be selected by the Competitor and should correspond to the length of                

one of the distances specified in par. 2. 



5. In order to provide the participants with equal chances from the point of view of the route                 

profile, the Organiser may introduce final adjustments to the results. Every 10m of the total for                

climbs means deduction of the value specified in par. a-c below (Time Converter) from the run                

time. Similarly, every 10m of total for downhills means deduction of the value specified in par.                

a-c below (Time Converter) from the run time. The indicators were determined using, among              

others, the ITRA calculation scale presented in the following article www.napieraj.pl;           

https://napieraj.pl/nowe-punkty-itra-wyjasniamy-o-co-w-nich-chodzi/. As the above scale     

introduces conversion related to distance and not time, the conversion tests conducted by the              

Organiser are additionally included. As a result, the following parameters are adopted as the              

Time Converters: 

a. In the 10 km run, every 10 m of the total for climbs means the necessity to reduce the                   

competitor’s time by 18 seconds; every 10 m of the total for downhill means the               

necessity to reduce the competitor’s time by 6 seconds, 

b. In the half-marathon, every 10 m of the total for climbs means the necessity to reduce                

the competitor’s time by 24 seconds; every 10 m of the total for downhills means the                

necessity to reduce the competitor’s time by 8 seconds, 

c. In the marathon, every 10 m of the total for climbs means the necessity to reduce the                 

competitor’s time by 30 seconds; every 10 m of the total for downhills means the               

necessity to reduce the competitor’s time by 10 seconds. 

6. The competitor may cover the selected distance running, walking or endurance walking, in any              

terrain and any surface for any route profile, adhering to all guidelines of the competent state                

authorities applicable in the area in connection with the epidemic. The run can also be               

performed at a treadmill. 

7. The competitors are obliged to follow the road traffic rules and other provisions of law               

connected with the activities performed in connection with the Run. 

8. The competitors are not subject to time limit. 

IV. PARTICIPATION AND SUBMISSIONS 

1. Only persons aged 18 or more on the date of the start can participate in the Run. 

2. The Run contains a separate RunForFun category (at each of the distances). That category              

includes the best competitors. Every competitor may decide whether they wish to be included in               

that category. Belonging to the RunForFun category means that the participant will not compete              

for the prizes. The competitors, including professionals and professional amateurs, declare that            

while running in the “for fun” formula, they give an opportunity of competition among              

amateurs. The entry fees are the same as for the persons who compete for the prizes.  

3. The Organiser is not responsible for health and life of the participants during the Run. The                

participants participate in the Run consciously and independently, being fully responsible for            

their health and life. The participants waive all claims against the Run Organiser connected with               

participation in the Run and its consequences.  

http://www.napieraj.pl/
https://napieraj.pl/nowe-punkty-itra-wyjasniamy-o-co-w-nich-chodzi/


4. In the case of 10 km run, a category for persons with disabilities is available. The competitors                 

may participate in the run on wheelchairs with direct and indirect drive (for example hand-bike)               

and of rim-push type.  

5. Participation in the Run is possible only after delivering a correctly completed registration form              

available at the website: www.globalcharityrace.com and paying the entry fee. The correctly            

completed form should be delivered in electronic form. Payment of the entry fee and              

completion of the registration form means acceptance of the present Regulations. 

6. Submissions can be made from 30.06.2020 to 31.08.2020. 

7. The submission should contain: name, surname, telephone number, e-mail address, residence           

address, life record at the distance selected by the participant together with jpg file containing a                

screenshot from the application containing that result or a link to the results of a competition                

where such result was achieved. The participants also have to accept the presented consents. 

8. Correctly completed registration form is necessary for the participant to download the run             

completion certificate. 

9. It is not possible to resign from participation in the Run after submission and payment of the                 

entry fee. The entry fee is not refundable. The participation, medal and start number cannot be                

transferred to another participant. 

10.The participant should register for the Run, select the distance, specify their life record at a                

selected distance and pay the entry fee. 

11.The selected distance can be covered any time from 15.07.2020 to 31.08.2020.  

12.The competitors may upload the results using two methods (after          

registration for the competition and payment of the entry fee): 

a. logging in to the participant’s account in the application, clicking          

“start”, clicking “finish” after completion of the run - the result is            

recorded in the system and the ranking is calculated. The link           

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/API/mobile/instrukcjaapp.

php contains an instruction for proper configuration of the         

telephone. 

b. using GPX or TCX file exported from other applications, for example           

Endomondo, downloading it from an appropriate website       

(instructions for the most popular applications are available in the          

results upload panel). After downloading a file, enter the results for           

specific competition and click “Add your result”. A form with          

uploading results and photos will open. Specify the results file; the           

ranking will be calculated automatically. The measurements are        

accepted for a specific time range. For example, if the competitor           

covered 22 km, the result will be “adjusted” to 21.1 km. 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/API/mobile/instrukcjaapp.php
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/API/mobile/instrukcjaapp.php


13. If the requirements specified in par. 12 above are not met, the participant will not be classified                 

and will not receive a certificate. 

14.The competitors may participate in the run many times, but only once for each of the available                 

distances. 

15. Incomplete submissions will not be considered. 

16.The Organiser will regularly review and update the results, which will be then published at               

http://www.globalcharityrace.com. 

V. FEES 

While participating in the Global Charity Race, you support the teenagers with athletic talents covered               

with Global Academy programme. It is your contribution to our activities. We would like to thank you on                  

behalf of all young competitors! 25% of the entry fee is designated for the operating and organisation                 

costs and the costs of promotional campaign in the media.  

1. Every Run participant pays the entry fee which depends on the selected starting package option: 

a. 10 km run, 10 km run with dogs, 10 km run for persons with disabilities - PLN 20.00  

b. half-marathon - PLN 25.00  

c. marathon - PLN 35.00  

2. The payments should be made during registration, using Internet payments, to the Datasport             

account, following the instructions given during the submission process. Payments and           

submissions until 31.08.2020, before the beginning of the Run, are required in order to include               

the participant’s data in the start list and to enable the participant to participate in the Run. 

3. The payment date will be the date of crediting the Datasport account. 

4. The paid fees are not refundable.  

 

 

VI. CATEGORIES 

1. Pursuant to the received results, the following categories will apply: 

http://www.globalcharityrace.com/


a. 10 km run - women 

b. 10 km run - men 

c. Half-marathon - women 

d. Half-marathon - men 

e. Marathon - women 

f. Marathon - men 

g. 10 km run with dogs - women 

h. 10 km run with dogs - men  

i. 10 km category for the persons with disabilities - women 

j. 10 km category for the persons with disabilities - men 

 

VII. PRIZES 

1. The Organiser determines the following minimum number of participants in a given category:             

50.  

2. If the number of participants in a given category is lower than 50, the sponsors of the prizes                  

reserve the right to resign from their granting or to transfer them to another Run edition. If a                  

prize has not been received by a given person, it will be added to the prizes available in the next                    

edition. 

3. The persons on places I-III in each of the categories (from a to h) specified in par. VI 1 above and                     

the persons in the category for the persons with disabilities occupying places 7, 16 and 46, will                 

be awarded in accordance with the provisions of par. VII 1. Those places are the symbols of                 

continents, provinces and countries in Europe, connected with the assumptions of the Global             

Academy project. 

4. Each of the participants who has been properly registered and was classified with a positively               

verified result, can download the certificate confirming their participation in the Run. 

5. The Organiser undertakes to send the prizes to the awarded persons until 30.09.2020, to the               

addresses specified by the participants in the form. 

VIII. FINAL PROVISIONS 

1. Because of the specific terms and conditions of the Run, we remind about applying the fair play                 

rules. The selected distance has to be covered by the participants personally, running or walking.               

The distance cannot be covered on rollers, bicycle, scooter or in any way different than on your                 

own feet. The only exception are the persons with disabilities who move on wheelchairs. The               



Organiser reserves the right to control the authenticity of the received data. Insofar as there are                

any suspicions that a given participant completed the run in an inadmissible manner, such result               

can be checked. For that purpose, the obtained result will be compared with the life record of                 

such participant at that distance and if there are any doubts concerning authenticity of the               

result, the participant can be asked to take part in an additional test (following 14 days for                 

regeneration at the same distance as applied during the run). If the participant refuses the               

review of the result’s authenticity or refuses to participate in the test, they will be disqualified. 

2. The Organiser is not responsible towards the participants for any accidents, collisions, bodily             

injuries or damage to property occurring before, during or after the run and caused by the                

participants. The participants are fully responsible for the damage they cause. 

3. The Organiser ensures protection of personal data in accordance with the information on             

personal data processing contained herein. 

4. The Organiser reserves the right to send information concerning the Run and other events              

organised or co-organised by the Organiser to the participants, also for internal administrative             

and analytical purposes. 

5. The Organiser reserves the right for itself and its affiliates to conduct interviews, take photos               

and/or films with each of the participants, use names and surnames, images, voices and other               

materials connected with participants in the Run for advertising and promotional purposes, and             

to use them in the Internet, radio and TV broadcasts, and for all other commercial purposes,                

together with the right to modify them.  

6. The Organiser reserves the right for itself and its affiliates to use, free of charge, all photos,                 

films, interviews and recordings sent by the participants, which can be freely recorded on              

selected electronic carriers, catalogues and media: TV, radio, newspapers, magazines, websites,           

for advertising and promotional purposes. The participant represents that the Organiser is not             

obliged to make any payments in connection with the actions mentioned in par. 4 and 5 of this                  

article, and grants an unrestricted licence to use utterances and information without notification             

for advertising and promotional purposes related to the Run. 

7. The Organiser reserves the right to introduce changes to the Regulations. The Organiser will              

announce introduction of changes to the Regulations at the website of the Run. 

8. Should any provision of the Regulations be considered partially or entirely invalid or             

unenforceable, all other provisions (as a whole or in parts) remain valid and binding. 

9. All disputes concerning the Run are resolved by the Organiser. The Organiser’s decisions are              

final and binding. 

10.The Organiser reserves the right to introduce changes to the Regulations which should be              

notified to all participants of the Run in the form of written messages presented at the website                 

www.globalcharityrace.com before the beginning of the Run. 

11.The Organiser does not provide any insurance of the Run and does not provide any life, health                 

or third party liability insurance related to illness, accidents, injuries, death or any other losses               

or damages, which may occur in relation to participation in the Run. 

12.The Organiser decides about the final interpretation of the Regulations. 



13.The Organiser resolves all issues not defined in the Regulations. 

 

Annex no. 1 to Regulations Global Charity Race 2020  

dated 21.07.2020 

The Organizer introduces following changes to the regulations: 

In the par. III ( PLACE, TIME AND RULES OF THE RUN)  

● in par. 1 the text “The Competitors can take part in the Run from 15 July 2020 to 31 August                    

2020.” is replaced by the text “The Competitors can take part in the Run from 15 July 2020 to 31                    

October 2020.” 

In par. IV (PARTICIPATION AND SUBMISSIONS)  

● in par. 6 the text “Submissions can be made from 30.06.2020 to 31.08.2020.” is replaced by the                 

text  “Submissions can be made from 30.06.2020 to 31.10.2020.”,  

● in par. 11 the text “The selected distance can be covered any time from 15.07.2020 to                

31.08.2020. “ is replaced by the text “The selected distance can be covered any time from                

15.07.2020 to 31.10.2020. “,  

In par. V (FEES)  

● in par. 2 the text “Payments and submissions until 31.08.2020, before the beginning of the Run,                

are required in order to include the participant’s data in the start list and to enable the                 



participant to participate in the Run.“ is replaced by the text “Payments and submissions until               

31.10.2020, before the beginning of the Run, are required in order to include the participant’s               

data in the start list and to enable the participant to participate in the Run.“,  

In par. VII (PRIZES) 

● In par. 2 the text “If the number of participants in a given category is lower than 50, the                   

sponsors of the prizes reserve the right to resign from their granting or to transfer them to                 

another Run edition. If a prize has not been received by a given person, it will be added to the                    

prizes available in the next edition.” is replaced by the text “If the number of participants in a                  

given category is lower than 50, the sponsors of the prizes reserve the right to transfer them to                  

another category with higher number of participants, resign from their granting or to transfer              

them to another Run edition. If a prize has not been received by a given person, it will be added                    

to the prizes available in the next edition.” 

● In par. V the text “The Organiser undertakes to send the prizes to the awarded persons until                 

30.09.2020, to the addresses specified by the participants in the form.”is replaced by the text               

“The Organiser undertakes to send the prizes to the awarded persons until 30.11.2020, to the               

addresses specified by the participants in the form.” 

● The following passage in par. 6 is added: “The Organiser upon mutual agreement with the               

Partners provides for a significant increase of the number of prizes in each category in par. VI. 1                  

(from a to h) except for the listed  in VII. 3, what is dependent on the number of the participants. 

Annex no. 2 to Regulations Global Charity Race 2020  

dated 05.08.2020 

The Organizer introduces following changes to the regulations: 



In the par. III ( PLACE, TIME AND RULES OF THE RUN)  

● in par. 2 the text “The Run includes the following categories: 10 km, 10 km for persons with                  

disabilities, half-marathon (21.1 km), marathon (42.195 km) and 10 km run with dogs. ” is               

replaced by the text “The Run includes the following categories: 5 km, 10 km, 10 km for persons                  

with disabilities, half-marathon (21.1 km), marathon (42.195 km) and 10 km run with dogs.  

● in par. 5a the text “In the 10 km run, every 10 m of the total for climbs means the necessity to                      

reduce the competitor’s time by 18 seconds; every 10 m of the total for downhill means the                 

necessity to reduce the competitor’s time by 6 seconds” is replaced by the text “In the 5 km run                   

and 10 km run, every 10 m of the total for climbs means the necessity to reduce the                  

competitor’s time by 18 seconds; every 10 m of the total for downhill means the necessity to                 

reduce the competitor’s time by 6 seconds, 

In par. V (FEES)  

● in par. 1 a the text “10 km run, 10 km run with dogs, 10 km run for persons with disabilities - PLN                       

20.00“ is replaced by the text “5 km run, 10 km run, 10 km run with dogs, 10 km run for persons                      

with disabilities - PLN 20.00  

In par. VI (CATEGORIES) 

In par. 1 the text “Pursuant to the received results, the following categories will apply: 

a. 10 km run - women 

b. 10 km run - men 

c. Half-marathon - women 

d. Half-marathon - men 

e. Marathon - women 

f. Marathon - men 

g. 10 km run with dogs - women 



h. 10 km run with dogs - men  

i. 10 km category for the persons with disabilities - women 

j. 10 km category for the persons with disabilities - men” 

 

is replaced by the text:  

“Pursuant to the received results, the following categories will apply: 

a. 5 km run - women 

b. 5 km run - men 

c. 10 km run - women 

d. 10 km run - men 

e. Half-marathon - women 

f. Half-marathon - men 

g. Marathon - women 

h. Marathon - men 

i. 10 km run with dogs - women 

j. 10 km run with dogs - men  

k. 10 km category for the persons with disabilities - women 

l. 10 km category for the persons with disabilities - men” 

 

In par. VII (PRIZES) 

● In par. 3 the text “The persons on places I-III in each of the categories (from a to h) specified in                     

par. VI 1 above and the persons in the category for the persons with disabilities occupying places                 

7, 16 and 46, will be awarded in accordance with the provisions of par. VII 1. Those places are                   

the symbols of continents, provinces and countries in Europe, connected with the assumptions             

of the Global Academy project.” is replaced by the text “The persons on places I-III in each of the                   

categories (from a to j) specified in par. VI 1 above and the persons in the category for the                   

persons with disabilities occupying places 7, 16 and 46, will be awarded in accordance with the                



provisions of par. VII 1. Those places are the symbols of continents, provinces and countries in                

Europe, connected with the assumptions of the Global Academy project. 

 

 

 

 


