
Regulamin 

Grand Prix Global Charity Race 2020/21 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem cyklu zawodów Grand Prix Global Charity Race 2020/21, zwanego dalej Grand Prix GCR,              

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 BIEGÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRAND PRIX 

1. Grand Prix GCR odbędzie się w dniach 1 listopada 2020 - 15 czerwca 2021. 

2. Grand Prix GCR jest cyklem zawodów rozgrywanych w każdym z kolejnych miesięcy od listopada              

2020 do maja 2021 wraz z dwutygodniowym finałem Grand Prix (zwanym dalej “GP”) 1-15              

czerwca 2021, w dziesięciu różnych kategoriach biegowych, zwanych dalej Biegami GP: bieg na 1              

milę, bieg na 5 km, bieg na 10 km, półmaraton (21,1 km), maraton (42,195 km), bieg na 10 km z                    

psem, kolarstwo 40 km, narty biegowe 10 km, skituring 10 km i skituring 20 km, przy czym                 

obowiązuje zasada, że w danym miesiącu możliwy jest tylko jednokrotny start w każdym z              



Biegów GP. Każdy Uczestnik (słowo “Uczestnik” określa zarówno kobiety, jak i mężczyzn),            

Grand Prix GCR sam decyduje w ilu Biegach GP wystartuje (nie ma określonej minimalnej liczby               

Biegów GP koniecznej do zostania sklasyfikowanym w łącznej klasyfikacji Grand Prix GCR, w             

których należy wystartować). Zatem, zostanie sklasyfikowanym w Grand Prix GCR w Grand Prix             

oznacza uczestnictwo w minimalnie 1 i max 80  Biegach GP spośród listy podanej poniżej: 

a. 1 mila - listopad 

b. 5 km - listopad 

c. 10 km - listopad 

d. półmaraton - listopad 

e. maraton - listopad 

f. 10 km z psem - listopad 

g. 40 km - kolarstwo - listopad 

h. 10 km - narty biegowe - listopad 

i. 10 km -  skituring - listopad 

j. 20 km -  skituring - listopad 

k. 1 mila - grudzień 

l. 5 km - grudzień 

m. 10 km - grudzień 

n. półmaraton - grudzień 

o. maraton - grudzień 

p. 10 km z psem - grudzień 

q. 40 km - kolarstwo - grudzień 

r. 10 km - narty biegowe - grudzień 

s. 10 km -  skituring - grudzień 

t. 20 km -  skituring - grudzień 

u. 1 mila - styczeń 

v. 5 km - styczeń 

w. 10 km - styczeń 

x. półmaraton - styczeń 

y. maraton - styczeń 

z. 10 km z psem - styczeń 

aa. 40 km - kolarstwo - styczeń 

bb. 10 km - narty biegowe - styczeń 

cc. 10 km -  skituring - styczeń 

dd. 20 km -  skituring - styczeń 

ee. 1 mila - luty 

ff. 5 km - luty 

gg. 10 km - luty 

hh. półmaraton - luty 

ii. maraton - luty 

jj. 10 km z psem - luty 

kk. 40 km - kolarstwo - luty 

ll. 10 km - narty biegowe - luty 



mm. 10 km -  skituring - luty 

nn. 20 km -  skituring - luty 

oo. 1 mila - marzec 

pp. 5 km - marzec 

qq. 10 km - marzec 

rr. półmaraton - marzec 

ss. maraton - marzec 

tt. 10 km z psem - marzec 

uu. 40 km - kolarstwo - marzec 

vv. 10 km - narty biegowe - marzec 

ww. 10 km -  skituring - marzec 

xx. 20 km -  skituring - marzec 

yy. 1 mila - kwiecień 

zz. 5 km - kwiecień 

aaa. 10 km - kwiecień 

bbb. półmaraton - kwiecień 

ccc. maraton - kwiecień 

ddd. 10 km z psem - kwiecień 

eee. 40 km - kolarstwo - kwiecień 

fff. 10 km - narty biegowe - kwiecień 

ggg. 10 km -  skituring - kwiecień 

hhh. 20 km -  skituring - kwiecień 

iii. 1 mila - maj 

jjj. 5 km - maj 

kkk.10 km - maj 

lll. półmaraton - maj 

mmm. maraton - maj 

nnn. 10 km z psem - maj 

ooo. 40 km - kolarstwo - maj 

ppp. 10 km - narty biegowe - maj 

qqq. 10 km -  skituring - maj 

rrr. 20 km -  skituring - maj 

sss. 1 mila podwójne punkty! - finał Grand Prix 1-15.6 - start możliwy wyłącznie dla osób,               

które spełnią warunek opisany w pkt. 3 poniżej 

ttt. 5 km podwójne punkty! - finał Grand Prix 1-15.6 - start możliwy wyłącznie dla osób,               

które spełnią warunek opisany w pkt. 3 poniżej 

uuu. 10 km podwójne punkty! - finał Grand Prix 1-15.6 - start możliwy wyłącznie dla              

osób, które spełnią warunek opisany w pkt. 3 poniżej 

vvv.półmaraton podwójne punkty! - finał Grand Prix 1-15.6 - start możliwy wyłącznie dla             

osób, które spełnią warunek opisany w pkt. 3 poniżej 

www. maraton podwójne punkty! - finał Grand Prix 1-15.6 - start możliwy wyłącznie dla             

osób, które spełnią warunek opisany w pkt. 3 poniżej 



xxx.10 km z psem podwójne punkty! - finał Grand Prix 1-15.6 - start możliwy wyłącznie dla                

osób, które spełnią warunek opisany w pkt. 3 poniżej 

yyy.40 km - kolarstwo podwójne punkty! - finał Grand Prix 1-15.6 - start możliwy wyłącznie               

dla osób, które spełnią warunek opisany w pkt. 3 poniżej 

zzz. 10 km - narty biegowe podwójne punkty! - finał Grand Prix 1-15.6 - start możliwy               

wyłącznie dla osób, które spełnią warunek opisany w pkt. 3 poniżej 

aaaa. 10 km - skituring podwójne punkty! - finał Grand Prix 1-15.6 - start możliwy              

wyłącznie dla osób, które spełnią warunek opisany w pkt. 3 poniżej 

bbbb. 20 km - skituring podwójne punkty! - finał Grand Prix 1-15.6 - start możliwy              

wyłącznie dla osób, które spełnią warunek opisany w pkt. 3 poniżej 

3. W czerwcu (od 01-15.06.2021) będzie odbędzie się finał Grand Prix, podczas którego punktacja 

za 10 pierwszych miejsc w każdej konkurencji zostanie podwojona. Do startu w finale Grand Prix 

zostaną dopuszczone tylko te osoby, które wystartowały (nie tylko zapisały się, ale też 

faktycznie ukończyły daną konkurencję) w co najmniej 3 miesiącach trwania Grand Prix (w 

każdym z tych miesięcy, w co najmniej 1 konkurencji). 

4. Długość półmaratonu wynosi 21,0975 km, przy czym dla celów niniejszego Grand Prix GCR             

Organizator przyjmuje za właściwy dystans 21,1 km. 

5. Miejscem każdego Biegu GP jest trasa każdorazowo wybrana przez Zawodnika odpowiadająca           

długością dystansom wskazanym w punkcie 2. 

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

Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania finalnej korekty wyników każdego Biegu GP.          

Każde 10 m sumy podbiegów będzie oznaczało odjęcie od czasu biegu 18 sekund, zaś każde 10                

m sumy zbiegów będzie oznaczało odjęcie od czasu biegu 6 sekund. 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/ oraz   

testy przeliczeniowe wykonane przez Organizatora. Dla konkurencji kolarstwo 40 km, narty           

biegowe 10 km oraz skituring 10 km i skituring 20 km odpowiednio: każde 10 m sumy                

podbiegów to premia  18 sekund oraz brak premii dla zbiegu (zjazdu).  

7. W przypadku kategorii biegowych, zawodnik może wybrany przez siebie dystans każdego Biegu            

GP pokonać biegiem, marszem lub marszobiegiem. Niezależnie od konkurencji, trasę należy           

pokonać w terenie, po dowolnej nawierzchni umożliwiającej uprawianie danej konkurencji, przy           

każdym profilu trasy, przy zachowaniu wytycznych właściwych organów państwowych         

obowiązujących na danym terenie w związku z sytuacją epidemiologiczną.  

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

prawa mających związek z wykonywaną aktywnością w związku z każdym Biegiem GP. 

9. Zawodników nie obowiązuje limit czasu. 

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

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


1. W Grand Prix GCR prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego              

startu ukończą 18 lat. 

2. W każdym Biegu GP prowadzona jest odrębna klasyfikacja RunForFun. Będą w niej            

sklasyfikowani najlepsi zawodnicy, ale każdy uczestnik może sam zdecydować czy 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 Biegów GP.            

Uczestnik świadomie i samodzielnie uczestniczy w każdym Biegu GP w pełni ponosząc            

odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie i zrzekając się wobec Organizatora wszelkich            

roszczeń związanych z uczestnictwem w każdym z Biegów GP i jego następstwami.  

4. Warunkiem uczestnictwa w każdym z Biegów GP 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. 

5. Zgłoszenia do każdego z Biegów GP możliwe są od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca,              

którego dotyczą, np zgłoszenie do Biegu GP “10 km Grudzień”: są możliwe od 1.12.2020 do               

31.12.2020. W przypadku czerwcowych Biegów GP, zgłoszenia są możliwe od 1 do 15.06.2021. 

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

zamieszkania, opcjonalnie 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 oraz zaakceptować przedstawione zgody. 

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

certyfikatu ukończenia biegu. 

8. Nie dopuszcza się zwrotu poniesionej opłaty wpisowej dotyczącej udziału z żadnego z Biegów             

GP po zgłoszeniu uczestnictwa i dokonaniu opłaty wpisowego, nie dopuszcza się także            

przepisania uczestnictwa, medalu i numeru startowego na innego uczestnika. 

9. Uczestnik rejestruje się do każdego z Biegów GP poprzez wybór Biegu, miesiąca, czyli wybiera              

konkretny Bieg GP, dla przykładu Biegu “10 km Grudzień” oraz dokonanie opłaty wpisowej w              

jeden z trzech sposobów, opisanych poniżej w rozdziale V. 

10. Wybrany Bieg GP można pokonać w dowolnym czasie w dniach od pierwszego do ostatniego              

dnia miesiąca, do którego przypisany jest dany Bieg GP. Dla przykładu podanego w pkt. 6               

powyżej, Bieg należy odbyć pomiędzy 1.12.2020 i 31.12.2020 r.  

11. Zawodnicy mają dwie metody przekazania do systemu swoich 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 z konkretnego przedziału czasu. Dla przykładu, jeśli zawodnik         

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

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

w danym Biegu GP.  

13. W każdym Biegu GP można wziąć udział jednokrotnie, wyłącznie w miesiącu, którego dany             

Bieg GP dotyczy. W każdym miesiącu można wziąć udział w każdym z Biegów GP dotyczących               

tego miesiąca, czyli maksymalnie w dziesięciu Biegach GP: 1 mila, 5 km, 10 km, półmaraton,               

maraton, 10 km z psem, 40 km kolarstwo, 10 km narty biegowe, 10 km skituring i 20 km                  

skituring. 

14. Zgłoszenia niepełne do danego Biegu GP nie będą brane pod uwagę w tym Biegu. 

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

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

V. OPŁATY 

Grand Prix GCR jest projektem realizującym cele statutowe Organizatora. Celem projektu jest wsparcie             

uzdolnionej lekkoatletycznie młodzieży objętej programem Global Academy. 70 % wartości środków           

zgromadzonych z opłat wpisowych (pomniejszonych o koszty operacyjne dla operatora technicznego,           

firmę Datasport) jest przeznaczanych na Global Academy - wsparcie sportowe uzdolnioną młodzież ze             

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/API/mobile/instrukcjaapp.php
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/API/mobile/instrukcjaapp.php
http://www.globalcharityrace.com/


wsi i małych miejscowości. Pozostała kwota przeznaczana jest na koszty operacyjno-organizacyjne wraz            

z kosztami kampanii promocyjnej w mediach).  

1. Każdy uczestnik Biegów GP ponosi koszty opłaty wpisowej, która może być wniesiona w opcji              

“Pojedynczo za dany bieg”, opcji “Abonament za konkretną kategorię Biegów GP” (np.            

abonament za Biegi GP 5 km) lub opcji “Abonament za wszystkie Biegi GP”  

2. W przypadku wyboru opcji płatności “Pojedynczo za dany bieg” opłata wynosi w zależności od              

wybranej kategorii biegu:  

a. Bieg GP na 1 milę - 10 zł 

b. Bieg GP na 5 km - 15 zł 

c. Bieg GP na 10 km - 20 zł 

d. Bieg GP na 10 km z psem - 20 zł 

e. Bieg GP Półmaraton - 25 zł  

f. Bieg GP Maraton - 35 zł  

g. Bieg GP 40 km kolarstwo - 20 zł 

h. Bieg GP 10 km narty biegowe - 20 zł 

i. Bieg GP 10 km skituring - 20 zł 

j. Bieg GP 20 km skituring - 20 zł 

3. W przypadku wyboru opcji płatności “Abonament za konkretną kategorię Biegów GP” opłata            

wynosi w zależności od wybranej kategorii biegu:  

a. Kategoria: Bieg GP na 1 milę - 39 zł 

b. Kategoria: Bieg GP na 5 km - 39 zł 

c. Kategoria: Bieg GP na 10 km - 39 zł 

d. Kategoria: Bieg GP na 10 km z psem - 39 zł 

e. Kategoria: Bieg GP Półmaraton - 39 zł 

f. Kategoria: Bieg GP Maraton - 39 zł 

g. Kategoria: Bieg GP 40 km kolarstwo - 39 zł 

h. Kategoria: Bieg GP 10 km narty biegowe - 39 zł 

i. Kategoria: Bieg GP 10 km skituring - 39 zł 

j. Kategoria: Bieg GP 20 km skituring - 39 zł 

 

4. W przypadku wyboru opcji płatności “Abonament za wszystkie Biegi GP” opłata wynosi 99 zł  

5. Szczegółowy algorytm możliwych form płatności przez Uczestnika Grand Prix GCR w trakcie            

trwania Grand Prix GCR wygląda następująco:  

a. przy próbie zapisania się na dowolny Bieg GP, widnieje dodatkowe pole “wybierz sposób             

płatności” i wymienione są wszystkie 3 opcje: opłata za pojedynczy bieg, abonament za             

dany dystans i abonament za wszystkie dystanse 



b. w chwili, gdy przy zapisie do danego Biegu GP w danej kategorii biegowej (np. bieg na 5                 

km) Uczestnik wybierze opcję “Abonament za konkretną kategorię Biegów GP” (w tym            

przypadku “Abonament - biegi 5 km”) i opłaci należność, znaczy, że do końca trwania              

Grand Prix przy Uczestnik już nie ponosi opłat za kolejne Biegi GP na 5 km, od razu                 

przydzielany zostanie mu numer startowy 

c. W chwili, gdy przy zapisie do danego Biegu GP zawodnik wybierze opcję “Abonament za              

wszystkie Biegi GP” i opłaci należność, Uczestnik już nie ponosi opłat za zapisy do              

jakiegokolwiek Biegu GP, od razu przydzielany zostanie mu numer startowy 

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

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

uczestnictwa przed odbyciem Biegu GP, są warunkiem koniecznym do zamieszczenia danych           

Uczestnika na liście startowej i wzięcia udziału w danym Biegu GP. 

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

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  

 

 

VI. KLASYFIKACJE 

1. Na podstawie przesłanych wyników, w każdym z miesięcy trwania Grand Prix GCR, prowadzone             

będą następujące klasyfikacje,  

a. Klasyfikacja na podstawie czasów uzyskanych przez Uczestników każdego z Biegów GP: 

● Bieg na 1 milę - kobiety 

● Bieg na 1 milę - mężczyźni 

● Bieg na 5 km - kobiety 

● Bieg na 5 km - mężczyźni 

●  Bieg na 10 km - kobiety 

● Bieg na 10 km - mężczyźni 

● Półmaraton - kobiety 

● Półmaraton - mężczyźni 

● Maraton - kobiety 

● Maraton - mężczyźni 

● Bieg na 10 km z psem- kobiety 

● Bieg na 10 km z psami - mężczyźni  

● 40 km kolarstwo - kobiety 

● 40 km kolarstwo - mężczyźni 

● 10 km narty biegowe - kobiety 

● 10 km narty biegowe - mężczyźni 



● 10 km skituring - kobiety 

● 10 km skituring - mężczyźni 

● 20 km skituring - kobiety 

● 20 km skituring - mężczyźni 

b. Klasyfikacja punktowa w każdym z poniższych Biegów GP, przy czym punkty będą            

przyznawane wyłącznie najlepszym pod względem uzyskanego czasu Uczestnikom, wg.         

następującego klucza: w miesiącach listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień          

oraz maj: 1. miejsce - 25 punktów, 2. miejsce - 18 punktów, 3. miejsce - 15 punktów, 4.                  

miejsce - 10 punktów, 5. miejsce - 8 punktów, 6. miejsce - 6 punktów, 7. miejsce - 4                  

punkty, 8. miejsce - 3 punkty, 9. miejsce - 2 punkty, 10. miejsce - 1 punkt. W czerwcu                  

(1-15.6) punktacja będzie podwojona: 1. miejsce - 50 punktów, 2. miejsce - 36 punktów,              

3. miejsce - 30 punktów, 4. miejsce - 20 punktów, 5. miejsce - 16 punktów, 6. miejsce -                  

12 punktów, 7. miejsce - 8 punktów, 8. miejsce - 6 punktów, 9. miejsce - 4 punkty, 10.                  

miejsce - 2 punkty.  

● Bieg na 1 milę - kobiety 

● Bieg na 1 milę - mężczyźni 

● Bieg na 5 km - kobiety 

● Bieg na 5 km - mężczyźni 

● Bieg na 10 km - kobiety 

● Bieg na 10 km - mężczyźni 

● Półmaraton - kobiety 

● Półmaraton - mężczyźni 

● Maraton - kobiety 

● Maraton - mężczyźni 

● Bieg na 10 km z psem- kobiety 

● Bieg na 10 km z psami - mężczyźni  

● 40 km kolarstwo - kobiety 

● 40 km kolarstwo - mężczyźni 

● 10 km narty biegowe - kobiety 

● 10 km narty biegowe - mężczyźni 

● 10 km skituring - kobiety 

● 10 km skituring - mężczyźni 

● 20 km skituring - kobiety 

● 20 km skituring - mężczyźni 

2. Po zakończeniu każdego miesiąca trwania Grand Prix GCR, nie później niż do 7 dnia miesiąca               

następującego po tym miesiącu (zaś w przypadku ogłoszenia nagród za finał Grand Prix 1-15.06              

- do 22.06.2021) , Organizator ogłosi Zwycięzcę, zdobywcę II miejsca oraz zdobywcę III miejsca              

rywalizacji Grand Prix w zakończonym miesiącu.  



3. Punkty zdobywane przez Uczestników w każdym kolejnym miesiącu są sumowane, w ten sposób             

sporządzana jest Klasyfikacja Łączna Grand Prix GCR, stanowiąca podstawę do ogłoszenia           

zdobywców Nagród dla najlepszych Uczestników Grand Prix GCR do 22.06.2021. 

4. W przypadku Biegu na 10 km prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja osób z            

niepełnosprawnością, na podstawie najlepszego z czasów uzyskanych w odbytych Biegach GP           

na 10 km. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem            

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

5. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia w porozumieniu ze swoimi Partnerami         

biznesowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji        

obejmujących osoby należące do konkretnych grup, odrębnie zdefiniowanych.  

 

VII. NAGRODY 

1. Nagrody dla najlepszych Uczestników w kolejnych miesiącach trwania Grand Prix GCR oraz w             

Finale Grand Prix 1-15.06. 

a. Przyznanie nagrody 3 najlepszym Uczestnikom Grand Prix GCR w danym miesiącu (oraz            

w finale Grand Prix 1-15.06.), nastąpi ono wówczas, kiedy łączna liczba Uczestników,            

którzy wystartowali w Biegu GP w danym miesiącu będzie wynosiła przynajmniej 50.  

b. W przypadku, jeśli liczba uczestników, którzy wystartowali w Biegu GP w danym            

miesiącu będzie niższa niż 50, fundatorzy nagród zastrzegają sobie możliwość          

rezygnacji z ich przyznawania lub przeniesienia na kolejne miesiące Grand Prix GC lub             

kolejne edycje Grand Prix GCR. W przypadku nieodebrania nagrody przez daną osobę,            

nagroda także zostanie dodana do puli nagród w kolejnych miesiącach lub w kolejnych             

edycjach Grand Prix GCR.  

2. Nagrody dla najlepszych Uczestników w końcowej klasyfikacji łącznej Grand Prix GCR 

a. Nagrody zostaną przyznane trzem Uczestnikom Grand Prix GCR, którzy łącznie przez           

cały czas trwania Grand Prix GCR uzbierali najwięcej punktów. Klasyfikacja Grand Prix            

GCR jest klasyfikacją łączną dla kobiet i mężczyzn. Organizator dopuszcza możliwość           

zwiększenia liczby osób nagradzanych. 

3. Organizator zobowiązuje się przesłać nagrody osobom nagrodzonym drogą pocztową/ kurierem          

w terminie max 30 dni od  dnia, w którym nastąpi ogłoszenie zwycięzców. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegów GP 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 z             

niepełnosprawnością poruszające się na wózkach. Organizator zastrzega sobie prawo do          

przeprowadzenia weryfikacji prawdziwości przesłanych danych. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że         

uczestnik w niedozwolony sposób zrealizował bieg, możliwe będzie sprawdzenie tego wyniku.           

W tym celu uzyskany wynik będzie porównywany do rekordu życiowego Uczestnika na danym             

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 Biegów GP informacji          

dotyczących Grand Prix GCR oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych          

przez Organizatora i jego Partnerów, 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           

Biegach 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 Grand Prix GCR. 

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

Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej lub Facebook Grand Prix           

GCR. 

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 Grand Prix GCR rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są            

ostateczne i niepodważalne. 

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

poinformować wszystkich uczestników Grand Prix GCR, w formie pisemnych komunikatów          

zamieszczonych na stronie: www.globalcharityrace.com , mailowo lub na profilu Facebook przed           

rozpoczęciem BiegówGP. 

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. 


