
Wirtualny Bieg o Puchar J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej 2020 
REGULAMIN 

 

I. CEL IMPREZY 

1. Upamiętnienie pierwszego polskiego wykładu wygłoszonego po II wojnie światowej w Politechnice 
Wrocławskiej. 

2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
3. Integracja społeczności Politechniki Wrocławskiej 

II. ORGANIZATORZY 

1. Akademicki Klub Sportowy Politechniki Wrocławskiej. 
2. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, ul. Chełmońskiego 16, 

tel.: (+48) 71 340 75 03, e-mail: sek.swfis@pwr.edu.pl. 

III. TERMIN TRASA DYSTANS 

1. Bieg ma charakter indywidualny. 
2. Rywalizacja odbywa się w terminie od  9-15.11.2020 r.   
3. Zawodnik jednorazowo pokonuje 5 lub 10 km w  zależności od zgłoszenia, w dowolnym miejscu w Polsce 

lub za granicą uwzględniając obowiązujące wytyczne rządu dotyczących COVID 19 oraz przepisy ruchu 
drogowego.  

4. W zawodach nie obowiązuje limit czasowy. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem biegu może zostać student, pracownik PWr., pracownik ALO PWr. oraz absolwent 
Politechniki Wrocławskiej, który do 9 listopada 2020 r. ukończy 18 lat oraz dokona zgłoszenia za 
pośrednictwem portalu internetowego www.datasport.pl  

2. W zawodach mogą wziąć udział również uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 
Politechniki Wrocławskiej, którzy do 9 listopada 2020 r. ukończą 16 rok życia pod warunkiem 
przedstawienia nauczycielom wychowania fizycznego ALO PWr pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 
prawnych na udziału w biegu, do dnia 7.11.2020.  Wzór do pobrania na stronie internetowej Studium 
WF i Sportu PWr: TUTAJ.  

3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest m.in. prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.  
4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  
5. Po dokonaniu rejestracji uczestnik otrzyma możliwość pobrania numeru startowego w pliku PDF. Mile 

widziane jest bieganie z numerem startowym.  

VI. ZGŁOSZENIA  

1. Uczestnicy biegu dokonują zgłoszenia na stronie internetowej www.datasport.pl uzupełniając 
formularz  zgłoszeniowy . 

2. Osoby zakwalifikowane do biegu otrzymają potwierdzenie o zapisie drogą mailową. 
3. W obecnej edycji organizatorzy nie pobierają opłaty startowej. 

VII. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I KLASYFIKACJA  

1. Każdy uczestnik ma do pokonania wybrany przez siebie dystans,  5 lub 10 km. Wskazany dystans można 
pokonać w dowolnych dniach, wyłącznie w terminie od 9.11.2020 roku. Bieg powinien zakończyć się do 
15.11.2020 roku, godz. 23.59.  

2. Panel wyników, w którym ranking będzie tworzony w czasie rzeczywistym na postawie przesłanych 
plików w formacie GPX z popularnych i najchętniej używanych aplikacji lub urządzeń typu: Endomondo, 
Strava, Garmin, Suunto, Polar itp. Wynik musi zostać przesłany przez zawodnika do 3 godzin po 
zakończeniu biegu.  

3. Uczestnik biegu może pobrać darmową aplikację na system Android oraz iOS, rejestrującą przebiegnięty 
dystans, z funkcją automatycznego przesyłania wyniku do bazy zawodów. 
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4. Organizator będzie sukcesywnie weryfikował wyniki i aktualizował wyniki i publikował je na stronie 
www.datasport.pl . 

5. Przebiegnięty dystans nie może być krótszy niż 5 lub 10 km w zależności od wybranego wariantu.  
6. Nie dopuszcza się robienia przerw w rejestrowaniu czasu podczas pokonywania trasy. Przerwy w czasie 

rejestrowane programami Endomondo czy Garmin będą podczas wczytywania do wyników 
automatycznie anulowane, a za czas biegu przyjmowany będzie czas pomiędzy fizycznym czasem 
pierwszego i ostatniego odczytu.  

7. Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę. 
8. W biegach na 5 i 10 km prowadzone będą klasyfikacje: 

 studentek i studentów, 

 pracowników kobiet i mężczyzn do 50 lat  (dotyczy również pracowników ALO), 

 pracowników kobiet i mężczyzn powyżej 50 lat (dotyczy również pracowników ALO), 

 absolwentek i absolwentów, 

 uczennic i uczniów ALO PWr. 

VIII. NAGRODY 

1. Każdy uczestnik otrzyma imienny dyplom w formie elektronicznej do pobrania.  
2. Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach zwycięzcy otrzymają puchar oraz 

okolicznościowy upominek, termin dekoracji oraz sposób odbioru upominków po uzgodnieniu z 
Organizatorami Biegu. 

3. Wśród osób, które prześlą wyniki zostanie rozlosowanych 200 okolicznościowych upominków. Sposób 
odbioru upominków po uzgodnieniu z Organizatorami Biegu.  

4. Organizator przewiduje nagrodzenie najciekawszych prac fotograficznych związanych z biegiem i 
Politechniką Wrocławską. Sposób odbioru upominków po uzgodnieniu z Organizatorami Biegu. 

5. Wyniki biegu oraz lista nagrodzonych osób na www.swfis.pwr.edu.pl  oraz 
https://www.facebook.com/AKS.PWR   

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Zwracamy szczególną 
uwagę na zachowanie zasad „fair play”, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Trasę pokonujemy 
samodzielnie (niedopuszczalne jest pokonanie dystansu na rolkach, rowerze lub w inny sposób niż bieg, 
marsz lub marszobieg).  

2. Aby uczestniczyć w zawodach konieczne jest zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na stronie: 
http://swfis.pwr.edu.pl/studia/zgody-rodo oraz podpis na formularzu zgłoszenia, potwierdzający: 
a. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (KLAUZULA ZGODY); 
b. zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (KLAUZULA 

INFORMACYJNA); 
c. zgodę na publikację wizerunku (ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU).W sprawach nieujętych 

w regulaminie rozstrzyga organizator. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadkach szczególnych zagrażających 

zdrowiu lub życiu uczestników.  
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Biegu. 
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