
REGULAMIN VIII BIAŁOSTOCKEGO BIEGU MASOWEGO  

W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „POLSKA BIEGA” 
 

ORGANIZATORZY 

Organizatorami VIII Białostockiego Biegu Masowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”, 

zwanego dalej Biegiem, są Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia 

Szkół „Cezas” sp. z o.o. oraz Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku. 

I. CEL 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 20 maja 2017r. w Parku Zwierzynieckim w Białymstoku. 

2. Start Biegu nastąpi o godz. 11:00. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się o godz. 10:40-

10:50.  

3. Długość trasy wynosi 5 km. 

4. Szczegółowa trasa biegu opublikowana zostanie na stronie internetowej miejskoaktywni.pl . 

III. LIMIT CZASU 

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę od strzału startera. 

2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do 

przerwania biegu i zejścia z trasy. 

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1.  W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które urodziły się w roku 2007 lub wcześniej. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. 

Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie 

www.miejskoaktywni.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma Good Time poprzez platformę 

www.elektronicznezapisy.pl. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty 

Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią 

Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej (nie dotyczy osób urodzonych w latach 2003-

2007). 

3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna 

prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna 

(do pobrania na stronach organizatorów). 

4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone najpóźniej 17 maja 2017 roku lub z chwilą wyczerpania 

miejsc. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (w dniu biegu  

w godzinach 08:00-10:00) pod warunkiem dostępności miejsc. 



5. W biegu obowiązuje limit 200 osób, które dokonają rejestracji i wniosą opłatę startową (nie 

dotyczy osób urodzonych w latach 2003-2007). 

6.  Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu, 

a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. 

7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do robienia zdjęć i/lub 

filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub 

związanych z uczestnictwem w Biegu 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. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom 

powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, 

wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, 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 

niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, 

informacji  bez powiadomienia  w celu reklamy i promocji Biegu. 

8. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro 

będzie czynne w dniu zawodów w godzinach 08:00-10:30. Zlokalizowane będzie ono w okolicach 

startu biegu. 

9. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi numer 

startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu. 

10. Elektroniczny chip będzie wbudowany w numer startowy. Numer z chipem jest gotowy do użycia  

i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek 

modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest 

własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi. 

11. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze 

Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

12. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego 

oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo 

należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu. 

Formularz będzie do pobrania ze strony www.miejskoaktywni.pl lub www.cezas.pl. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania 

powodów. 

V. KLASYFIKACJE 

1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

a. Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn. 

b. Dodatkowa klasyfikacja dzieci do lat 14 (2003 i młodsi) dziewcząt i chłopców. 

 

 

 



VI. NAGRODY 

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal 

2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach open kobiet i mężczyzn otrzymują statuetki oraz nagrody 

rzeczowe. 

3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach dodatkowych dzieci do lat 14 w kategoriach dziewcząt i 

chłopców otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe.  

VII. OPŁATY 

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty startowej (nie dotyczy osób urodzonych w latach 2003-

2007). 

Opłata wpisowa wynosi: 

- 15 zł od dnia rozpoczęcia zapisów do 17 maja 2017 r. 

- 20 zł w Biurze Zawodów w dniu 20 maja 2017 r. w przypadku dostępności miejsc (płatność tylko 

gotówkowa) 

 

2. Wpłat gotówkowych można dokonywać w biurze Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

ul. Włókiennicza 4 pok. 218 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 lub za pośrednictwem 

bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych na platformie Good Time tylko i wyłącznie do 

dnia 17 maja 2017 r. Po tym terminie płatności gotówkowe w biurze BOSiR oraz internetowe nie 

będą możliwe. 

 

3. Osoby urodzone w latach 2003-2007 są zwolnione z opłaty startowej. 

 

4. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się statusu „opłacone” przy nazwisku zawodnika na 

liście startowej na stronach www.miejskoaktywni.pl lub www.cezas.pl co następuje po maksymalnie 

5 dniach po dokonaniu opłaty. 

 

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części 

koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest 

zabronione pod groźbą dyskwalifikacji. 

2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez 

ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. 

3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu nie będzie sklasyfikowany. 

4. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, 

wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę 

biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany 

jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa  

w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. 

5. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani. 



6. Organizatorzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 

Jednocześnie informują, iż nie zapewniają 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 obecnością i/lub 

uczestnictwem w Biegu. 

7. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną niezbędną  do udzielenia pierwszej pomocy medycznej 

lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego  

w bezpieczne miejsce. 

8. Decyzje opieki medycznej dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są 

ostateczne i nieodwołalne. 

9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy 

Uczestnicy przyjmują 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. Przekazanie Organizatorom prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego 

oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się  

z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie 

na własną odpowiedzialność. 

10. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze 

własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. 

11. Organizatorzy zalecają Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 

potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu. 

12. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca  

i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. O zmianach w Regulaminie 

Organizatorzy będą informowali na stronie internetowej www.miejskoaktywni.pl. 

14. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 


