REGULAMIN
„Bieg Niepodległości” – Edycja Wirtualna
I. PATRONAT HONOROWY
 Prezydent Miasta Wałbrzycha
II. KOORDYNATOR
 Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne “AQUA-ZDRÓJ” sp. z o.o.
III. ORGANIZATOR
 Datasport z siedzibą w Szczawnie-Zdroju – Marek Zieliński prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Marek Zieliński Datasport
IV. CELE
1. Uczczenie 102. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców regionu
Wałbrzyskiego oraz Polski.
4. Promocja Miasta Wałbrzycha jako miasta przyjaznego dla biegaczy i wspieranie polityki
prozdrowotnej.
5. Sprawdzenie własnych możliwości na swojej ulubionej trasie.
V. TERMIN I MIEJSCE
1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do pokonania dystansu 5 lub 10 kilometrów (w zależności
od rejestracji) w terminie od 11.11.2020 r. – 30.11.2020 r. oraz udostępnienia swojego
wyniku Organizatorowi zgodnie z zaleceniami oraz instrukcją, którą otrzyma po rejestracji.
2. Uczestnicy pokonują swój dystans indywidualnie w miejscu i czasie dla siebie dogodnym,
w czasookresie określonym w pkt 1.
3. Uczestnik zobowiązany jest pokonać trasę zgodnie z obowiązującymi wytycznymi rządu
dotyczącymi COVID-19.
VI. LIMIT CZASU
1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności fizycznej oraz
pokonania dystansu indywidualnie, zgodnego ze swoim zgłoszeniem, w terminie 11-30
listopada 2020 roku.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden wynik dla danego dystansu, do którego dokonano
zgłoszenia.
3. Ostateczny termin na przesłanie wyników pokonania zadeklarowanego dystansu przez
Uczestnika mija w dniu 30 listopada o godzinie 23:59.
4. Przesłanie wyników w terminie przed dniem 11 listopada 2020 r. albo po ostatecznym
terminie określonym w pkt 3, jest równoznaczne z nieukończeniem Biegu i brakiem
klasyfikacji Uczestnika.

5. Organizator nie wyznacza limitu czasu w Biegu.
VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na płeć na poszczególnych
dystansach.
2. BIEG 5 km - klasyfikacja OPEN K/M.
3. BIEG 10 km - klasyfikacja OPEN K/M.
4. Spośród wszystkich Uczestników Biegu zostaną rozlosowane nagrody (10 voucherów o wartości
300 zł brutto).
5. Ogłoszenie wyników Biegu nastąpi w dniu 01.12.2020 r.
6. Każdy Uczestnik w ramach pakietu otrzyma koszulkę biegową oraz pamiątkowy medal za udział
w Biegu.
7. Wysyłka pakietów rozpocznie się w dniu ogłoszenia wyników, tj. 01.12.2020r.
VIII. POMIAR CZASU
1. Organizator nie zapewnia urządzeń do pomiaru czasu.
2. Uczestnik dokonuje pomiaru czasu za pomocą własnych urządzeń. W tym celu Uczestnik
powinien posiadać urządzenie pozwalające na pomiar czasu, przebyty dystans, datownik i
czas.
3. Dla potwierdzenia pomiaru i przebytego dystansu Uczestnik zobowiązany jest rejestrować
trasę za pomocą aplikacji "Rejestrator GPS" Datasport: dostępnej w sklepie Google Play pod
adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.datasport.rejestrator.
4. Dla dokonania pomiaru czasu i potwierdzenia uczestnictwa w Biegu należy, po
zainstalowaniu apliakcji, wybrać rodzaj biegu i postępować zgodnie z poleceniami.
5. Uczestnik ma możliwość udostępnić ręcznie pliki GPX lub TCX dokumentujące trasę.
6. Aby dodać ręcznie swój wynik należy wejść w wyniki, kliknąć "Dodaj swój wynik" i
postępować dalej zgodnie z formularzem.
7. W formularzu można także dodawać zdjęcia z Biegu, które są widoczne w galerii przy
wynikach.
8. Zalecane jest przesłanie pliku formatu TCX z popularnych aplikacji typu Endomondo, Strava,
RunKipper, Garmin, Suunto itd.
IX. UCZESTNICTWO
1. Łączny limit uczestników na dwóch dystansach to 350 osób.
2. Biuro Koordynatora mieści się w Centrum Aktywnego Wypoczynku „AQUA-ZDRÓJ“
w Wałbrzychu przy ulicy Ratuszowej 6.
3. Dopuszcza się wydłużenie pierwotnie ustalonego terminu na pokonanie dystansu, w związku
z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie
4. W Biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat a nie ukończyły 18 lat, wyłącznie za
pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
5. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora
Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej.

6. Rejestracja do Biegu przez Uczestnika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że
Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
7. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
8. Uczestnicy podczas rejestracji deklarują na jakim dystansie Biegu biorą udział.
9. W trakcie Biegu zmiana dystansu nie będzie brana pod uwagę, a samowolna zmiana
spowoduje brak klasyfikacji Uczestnika w Biegu.
10. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania do zaleceń i wytycznych Ministerstwa Zdrowia i
innych uprawnionych służb i organów oraz do bezpiecznego pokonania dystansu.
X. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy Organizatora
(datasport.pl).
2. Zgłoszenia on-line oraz Opłata Startowa w formie elektronicznej, będą przyjmowane do dnia
30.11.2020 roku lub do wyczerpania limitu Uczestników.
3. Zgłoszenie uważa się za dokonane po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
oraz uiszczeniu Opłaty Startowej.
4. Opłata Startowa jest uiszczana wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w Biegu.
5. Opłata Startowa za udział w Biegu wynosi: 25 zł.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zapisów w
przypadku wyczerpania limitu Uczestników.
7. Organizator lub Koordynator Biegu zastrzegają sobie prawo odwołania Biegu albo zmiany
terminu jego przeprowadzenia.
8. Uczestnik, który dokonał rejestracji i uiścił stosowną opłatę, jest uprawniony do rezygnacji z
udziału w Biegu najpóźniej do dnia 11 listopada 2020 r. do godz. 16.00, o czym zobowiązany
jest poinformować Koordynatora drogą mailową na adres: marketing@aqua-zdroj.pl.
9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Biegu do dnia 11 listopada 2020 r., zwracana
opłata ulega pomniejszeniu o wartość prowizji w wysokości 3% uiszczonej opłaty. W
przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Biegu po dniu 11 listopada 2020 r., opłata nie
podlega zwrotowi.
10. Opłata Startowa nie może zostać przeniesiona na innego Uczestnika.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
2. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator lub Koordynator.

