
REGULAMIN 
XI KWIDZYŃSKIEGO BIEGU PAPIERNIKA 

w trybie wirtualnym 

English version below
1. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.
3. Wsparcie inicjatyw charytatywnych. 
4. Promocja marki papierów biurowych POL.

2. ORGANIZATOR 

Interna onal Paper - Kwidzyn sp. z o.o. ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
Fundacja Opiekuńcza IP-Kwidzyn ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn

3. ZASADY BIEGU 

1. Bieg ma charakter wirtualny, co oznacza, że każdy uczestnik wyznacza sobie indywidualnie trasę, miejsce i
czas biegu przy uwzględnieniu określonych ram czasowych.  

2. Ramy czasowe XI Kwidzyńskiego Biegu Papiernika:  29 maja 2021 roku w godzinach 6:00 – 22:00
3. Dystans XI Kwidzyńskiego Biegu Papiernika: 10 km.
4. Uczestnicy  zobowiązani  są  do zarejestrowania  odbycia  biegu  za  pomocą  wskazanej  przez  organizatora

aplikacji (patrz Rejestracja punkt 5). 
5. Bieg ma charakter charytatywny. Oznacza to, że organizator przewiduje pulę nagród na cele charytatywne

(patrz Nagrody punkt 6).  
6. Bieg odbywa się bez klasyfikacji wiekowej i czasowej. 
7. Organizator nie przewiduje limitu czasu na pokonanie trasy. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. XI  Kwidzyński  Bieg  Papiernika  rozegrany  zostanie  w  otwartej  formule.  Do  startu  dopuszczeni  zostaną
zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni. 

2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 29 maja 2021 r. ukończą 16 lat. 
3. Zawodnicy pełnoletni dokonując rejestracji i biorąc udział w XI Kwidzyńskim Biegu Papiernika oświadczają,

że startują w biegu na własną odpowiedzialność. 
4. Zawodnicy niepełnoletni,  w wieku 16 -  17 lat zostaną dopuszczeni  do biegu po zadeklarowaniu  zgody

rodzica lub opiekuna prawnego na etapie zgłoszenia. 
5. Rejestracja  uczestnika  XI  Kwidzyńskiego  Biegu  Papiernika  traktowana  jest  jako  przyjęcie  warunków

niniejszego regulaminu. 
6. Organizator XI Kwidzyńskiego Biegu Papiernika nie pobiera żadnych opłat związanych z wpisowym i opłatą

startową.

5. REJESTRACJA I UDZIAŁ W BIEGU

1. Zgłoszenia  uczestników  XI  Kwidzyńskiego  Biegu  Papiernika  przyjmowane  są  przy  użyciu  formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegpapiernika.pl   

2. Rejestracja będzie możliwa do godziny 23:59 dnia 28 maja 2021 r. 
3. Organizator nie przewiduje limitu uczestników. 
4. W dniu wydarzenia uczestnicy rejestrują  udział  w biegu za pośrednictwem specjalnej  aplikacji  mobilnej

„Kwidzyński  Bieg  Papiernika”,  która  dokonuje  pomiaru  czasu  i  dystansu  biegu.  Dokładne  informacje
dotyczące aplikacji zostaną udostępnione na stronie internetowej www.biegpapiernika.pl  

6. NAGRODY



1. Organizator  przewiduje  nagrody w biegu z  przeznaczeniem na cele  charytatywne zgodne ze statutową
działalnością Fundacji Opiekuńczej IP Kwidzyn. 

2. Organizator wskaże trzy wybrane cele charytatywne, a uczestnicy na etapie rejestracji do biegu będą mieli
możliwość zadeklarowania swojego udziału w Biegu Papiernika na rzecz wybranego celu. 

3. Nagrody  na  cele  charytatywne  zostaną  rozdysponowane  w zależności  od ilości  zadeklarowanych przez
uczestników  kilometrów  potwierdzonych  udziałem  w  biegu  w  aplikacji  mobilnej  (w  kolejności  od
największej do najmniejszej ilości kilometrów):

1. I nagroda – 10 000 zł
2. II nagroda – 5 000 zł
3. III nagroda – 3 000 zł 

4. Organizator ogłosi finalny podział nagród  przekazanych na cele charytatywne w niedzielę 30 maja 2021 r.

7. PAKIETY STARTOWE, MEDALE I DYPLOMY  
1. Organizator przewiduje pakiety startowe dla maksymalnie 3000 uczestników zarejestrowanych do 5 maja 

2021 r. 
2. Pakiety startowe zawierają medal i numer startowy oraz dodatkowe gadżety od organizatora. 
3. Pakiety startowe zostaną przesłane do uczestników przed biegiem na adres wskazany na etapie 

rejestracji. 
4. Organizator zastrzega prawo do wysyłki pakietów jedynie na terenie Polski. 
5. Uczestnicy, którzy zapiszą się po 5 maja 2021 r. lub po przekroczeniu limitu 3000 uczestników otrzymają 

numer startowy w formie elektronicznej, a także elektroniczne potwierdzenie zakończenia biegu w formie
dyplomu. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. XI Kwidzyński Bieg Papiernika odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Wszyscy  uczestnicy  XI  Kwidzyńskiego  Biegu  Papiernika  zobowiązani  są  do  przestrzegania  niniejszego

regulaminu, a przystąpienie do biegu jest jednoznaczne z jego akceptacją. 
3. Osoby  uczestniczące  w  XI  Kwidzyńskim  Biegu  Papiernika  są  obowiązane  zachowywać  się  w  sposób

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności  przestrzegać obowiązujących przepisów
prawa (w tym ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa). 

4. Uczestnicy  biorą  udział  w biegu  na  własną  odpowiedzialność  i  biorą  odpowiedzialność  za  stan  swojego
zdrowia podczas biegu. 

5. Uczestnicy  zrzekają  się  dochodzenia  prawnego  lub  zdrowotnego  od  organizatora  w  razie  wypadku  lub
szkody związanej z uczestnictwem w imprezie.

6. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  względem  uczestników  za  szkody  zdrowotne,  rzeczowe,
majątkowe powstałe przed, podczas i po biegu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zagrożenia wynikające z doboru trasy i miejsca biegu,
a także za bezpieczeństwo uczestników wirtualnego biegu. 

8. Organizator XI Kwidzyńskiego Biegu Papiernika uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym regulaminem
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

9. Zgłaszający  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  dla  potrzeb  organizacji
Kwidzyńskiego Biegu Papiernika, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
informacyjnych dotyczących imprezy – tej oraz kolejnych edycji Kwidzyńskiego Biegu Papiernika.

10.Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora XI Kwidzyńskiego Biegu Papiernika.



REGULATIONS OF
XI KWIDZYN PAPERMAKER’S RUN

Organized in virtual form

9. THE AIM OF THE EVENT

1. Populariza on and promo on of running as the simplest form of physical ac vity. 
2. Promo on of healthy lifestyle and wellbeing. 
3. Charity support. 
4. Promo on of POL brand (office papers)

10. ORGANIZER 

Interna onal Paper - Kwidzyn sp. z o.o. ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
Charity Founda on of IP-Kwidzyn ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn

11. RULES

1. The run is organized in virtual form, which means that each par cipant individually setS the route, place
and me of the run, within specified me frames. 

2. Time frames of XI Kwidzyn Papermaker’s Run:  May 29th,  2021, 6:00 – 22:00
3. Distance of XI Kwidzyn Papermaker’s Run: 10 km.
4. Par cipants  are  obliged  to  register  the  running  ac vity  with  a  specified  mobile  app  (see  point  5

Registra on).
5. The run is charitable, which means that the organizer will donate prizes to charitable goals ( see point 6

Prizes) 
6. There is no age or me classifica on. 
7. There is no me limit to finish the run. 

12. TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION

1. XI Kwidzyn Papermaker’s Run is organized in an open formula. Par cipa on is available both in Poland and
abroad.  

2. The par cipa on in the run is available for people who will be 16 years old by May 29, 2021. 
3. Par cipants  of  legal  age  (18+)  at  the  moment  of  registra on  and  by  par cipa ng  in  the  XI  Kwidzyn

Papermaker’s Run declare that they take part in the race at their own responsibility. 
4. Par cipants underage (16-17) can take part in the race a er declaring parental approval at the moment of

registra on. 
5. Par cipant’s registra on in the XI  Kwidzyn Papermaker’s Run will be treated as accep ng all terms and

condi ons specified in this document. 
6. The  organizer  of  XI  Kwidzyn  Papermaker’s  Run  does  not  charge  any  fees  related  to  the  entry  and

par cipa on in the run.

13. REGISTRATION AND PARTICIPATION

1. Par cipants registra on to XI  Kwidzyn Papermaker’s  Run is  conducted through filling registra on form
available at www.biegpapiernika.pl 

2. Registra on will be available un l 23:59 of May 28, 2021. 
3. There is no limit of par cipants number in the run. 
4. On the day of  the even,t  the  par cipants  register  their  running ac vity  through specified  mobile  app

„Kwidzyński Bieg Papiernika”, which measures me and distance of the run. Specific informa on about the
mobile app will be available at www.biegpapiernika.pl

14. PRIZES



5. The organizer provides  prices in the run intended to charity goals in line with the statutory ac vity of
Charity Founda on of IP Kwidzyn. 

6. The organizer will indicate three selected charity goals and par cipants, at the moment of registra on will
have the opportunity to declare their par cipa on in the Kwidzyn Papermaker’s Run for a selected goal. 

7. The prizes will  be distributed to the charity goals in accordance to the number of declared kilometers
confirmed by par cipa on in the Run in the mobile app (in order from the largest to the smallest number
of kilometers) :

1. I prize – 10 000 PLN
2. II prize – 5 000 PLN
3. III prize – 3 000 PL 

8. The organized will announce final distribu on of prizes to charity goals on May 30, 2021. 

15. STARTER KITS, MEDALS AND DIPLOMAS  
1. The organizer provides starter kits for up to 3000 par cipants registered by May 5,2021.  
2. Starter kits include medal and par cipant’s start number and addi onal merchandise from the organizer.  
3. Starter kits will be sent to par cipants before the run to the address specified at the moment of 

registra on. 
4. The organizer reserve the right to ship the kits only within Poland. 
5. Par cipants, who register a er May 5, 2021 or a er the limit of 3000 par cipants, will receive electronic 

par cipant’s start number and electronic confirma on of comple ng the run in the form of diploma.

16. FINAL PROVISIONS

11.XI Kwidzyn Papermaker’s Run will take place regardless to weather condi ons.  
12.All par cipants of XI Kwidzyn Papermaker’s Run are required to comply with these regula ons, and joining

the run is tantamount to accep ng the regula ons.  
13.Par cipants of XI Kwidzyn Papermaker’s Run are obliged to behave in a manner that does not threaten the

safety of other persons, and in par cular to comply with applicable law (including restric ons related to
the COVID pandemic).

14.Par cipants take part in the run at their own risk and take full responsibility for their health during the run. 
15.Par cipants waive any legal  or  health claims from the organizer in the event  of an accident or damage

related to par cipa on in the event. 
16.The organizer is not liable towards par cipants for any health, material or property damages caused before,

during and a er the run. 
17.The organizer is not responsible for any threats resul ng from the selec on of the route or the place of the

run, as well as safety of the par cipants of the virtual run. 
18.The organizer acknowledges that the par cipants have read these regula ons and undertake to abide by

them. 
19.Par cipants consent to the processing of their personal data for the purposes of the organiza on of Kwidzyn

Papermaker’s Run and consent to use of their image in the informa on materials concerning the event
(this and subsequent edi ons of Kwidzyn Papermaker’s Run).

20.The interpreta on of these regula ons belongs to the organizer of XI Kwidzyn Papermaker’s Run.  


