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REGULAMIN 
II Bieg charytatywny „Mikołajkowy” dla Julii  

od 5 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.  

 
I. ORGANIZATOR 
 
Stowarzyszenie MŁODZI AKTYWNI z siedzibą w Ropczycach ul. Grunwaldzka 1/8 
KRS 0000306519, NIP 8181669247, REGON 180345848 
tel: 661 035 013, 504 130 957 

 
 

II. CELE ZAWODÓW 

 

1. Bieg charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony będzie na wsparcie Julii Strączek z 
Rudy Śląskiej, 2-letniej dziewczynki, która zmaga się z wieloma przeciwnościami losu, a obecnie 
zbiera na operacje niesprawnej rączki oraz palca u drugiej dłoni, 

2. promocja aktywności fizycznej i aktywnego stylu życia,  

3. promowanie dobroczynności i wspieranie osób chorych, jak również integracja wszystkich 
świętych Mikołajów  

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 
 

1. Bieg odbędzie w dniach 5 grudnia 2020 r. od godziny 0:00 do 3 stycznia 2021 r. godz. 24:00. 
2. Bieg ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę, 

dystans i czas biegu, przy uwzględnieniu terminu w którym bieg się odbywa. 
3. Organizator nie odpowiada za niemożność wystartowania w lasach, parkach i terenach 

zielonych z powodu zamknięcia ich przez instytucje publiczne. 
4. Bieg może odbywać się na terenie Polski lub za granicą, lecz wysyłka medalu/pucharu 

możliwa jest tylko na terenie Polski – w razie wysyłki za granicę koszt wysyłki ponosi 
uczestnik biegu. 

 
IV. DYSTANS, TRASA 

 
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania dowolnego dystansu 5, 10 km (biegiem), lub 5 

km (nordic walking). Pomiar czasu i dystansu prowadzony będzie poprzez aplikację Rejestrator 
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GPS na telefon z systemem android lub IOS, dostępną na stronie www.datasport.pl. Dopuszcza 
się także klasyfikację zawodników na podstawie plików GPX lub TCX. Taki plik należy 
samodzielnie wczytać w panelu wyników - przycisk „dodaj swój wynik”. Wczytywanie plików 
możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się do portalu Datasport emailem i hasłem tymi 
samymi co przy zapisach do zawodów. Stroną techniczną pomiaru czasu i rejestracji wyników 
zajmuje się firma Datasport. Korespondencja związana z rejestracją i wynikami pod adresem: 
biuro@datasport.pl. Zawodnik może dystanse pokonać w dowolnym terenie, przy zachowaniu 
zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego. 

2. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 
3. Begi nie mają charakteru masowego. 
4. Każdy z Uczestników ma zapewnioną swobodę wyboru trasy. 
5. Dystans zawodnik musi pokonać biegnąc ”od startu do mety”, pokonując jednorazowo 

zakładany dystans. 
 

 
V. KLASYFIKACJA 

 

1. Podczas wirtualnego biegu charytatywnego w poszczególnych biegach prowadzone są 
następujące klasyfikacje: 

1.1.Bieg: 

 dystans 10 000 m   

       -  klasyfikacja kobiet (miejsca 1-3)  

       -  klasyfikacja mężczyzn (miejsca 1-3) 

 dystans 5 000 m   
-  klasyfikacja kobiet (miejsca 1-3) 
-  klasyfikacja mężczyzn (miejsca 1-3) 

1.2.Nordic walking 
 dystans 5 000 m 

-  klasyfikacja kobiet (miejsca 1-3) 
-  klasyfikacja mężczyzn (miejsca 1-3) 

2. Uczestnik biegu w momencie zapisu dokonuje wyboru kategorii. 

3. Podstawą klasyfikacji są przesłane przez uczestników wyniki z poszczególnych biegów. 

4. Końcowe wyniki biegu będą dostępne na stronach i portalach internetowych – DATASPORT, 
STOWARZYSZENIA w terminie 7 dni od zakończenia biegu. 
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VI. UCZESTNICTWO 

 

1. Wirtualny Bieg ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletnie (do 18-go roku życia) mogą 
startować w biegu pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna. Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie oraz za wszystkie okoliczności/zdarzenia w 
trakcie biegu zgłoszonego uczestnika. 

2. Każdy zawodnik, który decyduje się na udział w zawodach oświadcza, że rozumie 
potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia, jakie pociąga za sobą uczestnictwo w biegu. 
Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i 
życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a niewynikający z winy organizatora. 

3. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 
zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z 
obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu 
odpowiedzialności. 

4. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 
 

VII. ZGŁOSZENIA 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie prawidłowej rejestracji elektronicznej do 
biegu, opłacenie opłaty startowej przelewem elektronicznym lub kartą kredytową. 
Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2.  Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem portalu internetowego DATASPORT. 
3. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 2.01.2021 roku o godz. 24.00. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku  

niezależnych od organizatora powodów.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do 

którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do 
zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, 
że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

6. Nie ma limitu osób startujących w biegu wirtualnym 
 

VIII. OPŁATA STARTOWA 
  

1. Każdy uczestnik Wirtualnego Biegu Charytatywnego  ponosi koszty opłaty za udział w biegu 
w wysokości minimum 50 zł. Wpłaty można dokonywać od ogłoszenia dnia zapisów on-line 
podczas zapisów. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
3. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo, a nie opłatą za pakiet startowy i przeznaczona 

na pokrycie kosztów leczenia Julii. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: 
możliwość udziału w biegu, numer startowy, medal, wysyłkę medalu. 

4. Środki z opłaty startowej zostaną przekazane w 100% na leczenie dla Julii Strączek. 
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5. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy w formacie PDF wysłany 
na adres e-mail do samodzielnego wydruku. Numer można wydrukować i przymocować do 
koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny. 

6. Dowodem zarejestrowania opłaty jest nadanie numeru startowego przy nazwisku zawodnika 
na liście startowej na stronie DATASPORT. 

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

8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny w trakcie 
zapisów na stronie DATASPORT zaznaczyć właściwą zakładkę w formularzu zgłoszeniowym. 

9. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku 
lub innej instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty startowej należy doliczyć kwotę 
równą wysokości prowizji. W przypadku nieopłacenia prowizji przez Uczestnika i 
wstrzymania lub odrzucenia płatności przez ww. bank lub instytucję pośredniczącą, 
rejestracja nie będzie możliwa. 

 
 

IX. NAGRODY  
 
1. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą deklarowany bieg 

otrzymają pamiątkowy medal.  
2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą deklarowany bieg 

otrzymają dyplom w formacie PDF do pobrania w wynikach oficjalnych. 
3. Pamiątkowy medal zostanie wysłany w terminie od 4-7 tygodni od momentu 

uzyskania ostatecznych wyników biegu. 
4. Zwycięscy poszczególnych klasyfikacji biegowych otrzymają puchary. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozlosowania wśród uczestników nagród w 

zależności od ich dostępności. 
 

X. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Zawodnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną 
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział 
w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a 
także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego 
oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i 
stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się 
podjąć to ryzyko, startując w biegu na własną odpowiedzialność. 

2. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i 
kosztów ewentualnych z nimi związanych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek 
kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika 
w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika. 
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3. Zapisując  się  do  udziału  w  biegu  uczestnik  akceptuje  niniejszy  regulamin  i  
dobrowolnie  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  jego  wizerunku 
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi biegu  
nieodpłatnej  licencji  na  wykorzystanie  go  na  wszystkich  polach eksploatacji, w tym: 
utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci 
komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez organizowanych przez 
Stowarzyszenie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach 
drukowanych organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach 
telewizyjnych i radiowych. Ponadto wszyscy uczestnicy mają prawo do odmówienia lub 
odwołania powyższej zgody. 

4. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do 
przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie 
wskazanego dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie 
dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach. 

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 
organizatorowi. 

6. W sprawach nieobjętych Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie należy do 
organizatora. 

7. Wszelkie informacje dotyczące biegu można uzyskać drogą elektroniczną: 
mlodziaktywniropczyce@gmail.com  

8. Kontakt w sprawach biegu: 
Prezes Stowarzyszenia – Tomasz Baran +48 661 035 013 


