
R E G U L A M I N  B I E G U  B O H A T E R Ó W  N A  R Z E C Z  H O S P I C J U M  
“ C O R D I S ”  

I .POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich prowadzony jest charytatywny Bieg 

Bohaterów na rzecz Społecznego Towarzystwa Hospicjum „Cordis” w Katowicach (zwany 

później: Biegiem Bohaterów) 

2. Celem Biegu Bohaterów jest: 

a) Pozyskanie środków finansowych na pomoc Hospicjum „Cordis”, w tym 

w szczególności na działalność statutową. 

b) Popularyzacja aktywności związanych ze zdrowym stylem życia, w szczególności 

promocja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie sportu. 

II .  ORGANIZATORZY 

Za organizację Biegu Bohaterów odpowiada Organizacja Studencka PANEUROPA Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach (ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice, tel./fax (+32) 257 72 24), 

która jest jednocześnie administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z 

organizacją Biegu Bohaterów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

I I I .  TERMIN I MIEJSCE 

Bieg odbędzie się w dniu 07.05.2017 w Katowickim Parku Leśnym. 

Start i meta znajdują się przy Katowickim Parku Leśnym, ul. Trzech Stawów 180 

Start biegu o godzinie 12:00. 

IV. DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU  

➢ Długość trasy wynosi 5 km i 10 km (pętla 2 x 5 km) 

➢ Limit czasu – 50 minut(5km) i 80 minut(10km) 

➢ Trasa dostępna w załączniku 

➢ Pomiar czasu: Automatyczny za pomocą chipa umieszczonego w numerze startowym 

➢ Pomiaru dokona firma Protimer 



➢ Zawodnik dokonuje wyboru dystansu podczas zapisów.  

➢ Nie będzie możliwości zmiany dystansu w dniu biegu. Zawodnik, który wystartuje na 

innym dystansie niż deklarował podczas zapisów, musi liczyć się z oficjalną 

dyskwalifikacją 

➢  Na trasie będą znajdować się wolontariusze, kontrolujący czy zawodnicy skracają 

trasę, czego konsekwencją jest dyskwalifikacja 

➢ Klasyfikacja zawodników odbywa się wg czasu brutto.  

V. UCZESTNICTWO 

1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 7 maja 2017 roku ukończą 18 lat. 

Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wystartować pod warunkiem dostarczenia 

podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na 

odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego 

2. Warunek Udziału w Zawodach: 

a) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna 

akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania. 

b) Wyrażenie zgody na udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 

niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i 

życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan 

zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w 

zawodach. Organizator nie ma obowiązku badania stanu zdrowia uczestnika przed 

startem, ponieważ uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność.  

c) Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu biegu- 7 maja 2017r. 

d) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie 

tych danych w środkach masowego przekazu i w formie drukowanej oraz na 

przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji o 

organizowanych imprezach. 

e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii 

lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 

nieograniczonej i bezterminowej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku 

na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04 luty 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. 

zm.). 



f) Wyrażenie zgody na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy podany przez 

zawodników, informacji na temat organizowanych przez siebie zawodów. 

 

3. Osoby niepełnosprawne lub poruszające się na wózkach mogą startować w zawodach na 

własną odpowiedzialność 

VI.ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

https://www.protimer.pl/bio/306/bieg-bohaterow-na-rzecz-hospicjum-cordis  

2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 4.05.2017 roku lub do wyczerpania 

limitu miejsc.  

3. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym biegu na stronie 

https://www.protimer.pl/bio/306/bieg-bohaterow-na-rzecz-hospicjum-cordis  

Warunkiem prawidłowej rejestracji jest uiszczenie na konto organizatora opłaty startowej 

w wysokości 30 zł brutto. 

4.  Obowiązuje limit 500 zawodników, decyduje kolejność wpłat.  

5. Opłata Startowa przyjmowana jest w formie „cegiełki” na rzecz Hospicjum „Cordis” w 

postaci numerowanego certyfikatu uczestnictwa i dokonywana jest przy zapisie na bieg. 

a) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

b) Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z REGULAMINEM 

zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na Warunki 

Udziału w Zawodach, o których mowa w pkt V. pkt 2. niniejszego Regulaminu. 

VII .BIURO ZAWODÓW  

Biuro Zawodów będzie czynne w dzień Biegu w okolicach startu tj. parking od strony ul. 

Francuskiej 180, od godziny 8.00. Pakiety startowe wydawane będą w Biurze Zawodów przed 

biegiem, w czasie weryfikacji uczestników. Miejsce biura zawodów może ulec zmianie, o czym 

zawodnicy zostaną poinformowani mailowo, na adres podany w formularzu zapisów.  

 

 

VII I .KLASYFIKACJE  

1. BIEG GŁÓWNY 

https://www.protimer.pl/bio/306/bieg-bohaterow-na-rzecz-hospicjum-cordis
https://www.protimer.pl/bio/306/bieg-bohaterow-na-rzecz-hospicjum-cordis


➢ Kategoria Kobiety I, II, III MIEJSCE – bieg 5 km 

➢ Kategoria Mężczyźni I, II, III MIEJSCE – bieg 5 km 

➢ Kategoria Kobiety I, II, III MIEJSCE – bieg 10 km 

➢ Kategoria Mężczyźni I, II, III MIEJSCE – bieg 10 km 

 

2. DRUŻYNY 

➢ Drużyny I MIEJSCE – bieg 5 km 

➢ Drużyny I MIEJSCE – bieg 10 km 

➢ Liczebność drużyn wynosi od 4 do 8 osób 

➢  Sumowaniu podlegają 4 najlepsze czasy w drużynie, wygrywa drużyna z 

najmniejszą sumą czasów 

➢ Zapisów drużyn dokonuję się poprzez wpisanie przez wszystkich członków 

drużyny w formularzu rejestracyjnym na stronie 

https://www.protimer.pl/bio/306/bieg-bohaterow-na-rzecz-hospicjum-cordis  

w polu ,,Klub/Drużyna” tej samej nazwy drużyny. 

➢ Klasyfikacja drużynowa jest opcją dodatkową, zawodnicy nie mają obowiązku 

biec grupowo. 

IX.NAGRODY 

 

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymują na mecie pamiątkowe medale.  

2. Klasyfikacje Biegu: Nagrody według klasyfikacji. 

X.PUNKT MEDYCZNY 

Punkt medyczny będzie znajdował się na parkingu w okolicach STARTU/METY (parking od 

strony ul. Francuskiej 180) 

  

https://www.protimer.pl/bio/306/bieg-bohaterow-na-rzecz-hospicjum-cordis


XI.DEPOZYT 

Depozyt będzie czynny w godzinach pracy biura zawodów. Każdy uczestnik biegu może zostawić 

swoje rzeczy bez dodatkowej opłaty. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 

złożone do depozytu.  

XI I .POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. 

2. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy 

imprezy lub organizacje delegujące. 

3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, 

wynikające z winy uczestników biegu lub osób trzecich. 

5. Organizator nie zapewnia natrysków ani szatni. 

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom. 

8. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb 

porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo 

usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, 

przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

9. W ramach opłaty startowej do 04.05.2017 roku każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy. 

10. Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu przypięte w widocznym miejscu. 

11. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „Oświadczenie o starcie na 

własną odpowiedzialność i wyrażenie zgody na treść Regulaminu”.  

12. Uczestnicy pokonujący dystans Biegu Bohaterów w sposób niedozwolony zostaną 

zdyskwalifikowani. 

13. Zabrania się zażywania podczas Biegu Bohaterów środków odurzających, nielegalnych 

substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych 

jakiegokolwiek rodzaju, pod karą wykluczenia z Biegu Bohaterów. 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie, o których ma 

obowiązek powiadomić Uczestników, najpóźniej przed startem. 



15.  Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Biegu Bohaterów na rzecz 

Hospicjum „Cordis”. 

16.  Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem Organizatora do 

usunięcia Uczestnika z Biegu Bohaterów. 

17.  W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator! 

XI I I .KONTAKT 
 

 

E-mail: f.olejnik@paneuropa.eu.org 

emilia.cygnarowicz@gmail.com  

  

mailto:f.olejnik@paneuropa.eu.org
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ZAŁĄCZNIK  1  

 TRASA WRAZ Z PROFILEM TOPOGRAFICZNYM 

 

1. Trasa 

 

 

 

2. Profil topograficzny 

 


