
 

REGULAMIN „BIEGU DLA EUROPY” 

 

I. Organizatorzy i  wykonawcy  

Organizatorzy…………………………….. 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce  

 

Wykonawcy i podwykonawcy:  

Profile Spółka z o.o. 

Blersport 

 

II. Cel Imprezy 

Celem Imprezy jest: 

● działania mające na celu zwiększenie frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

● promocja wśród biegaczy i obserwatorów biegu uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

● popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród dorosłych i młodzieży. 

 

III. Termin, miejsce i przebieg Imprezy 

Bieg na dystansie ok. 5,5 km.  – 28 kwietnia 2019 roku (niedziela) 

START – godz.11:00 

Biuro zawodów- na terenie hotelowego kompleksu leśnego Arturówek – ul. Skrzydlata 75 

 czynne w dniu biegu 28 kwietnia w godzinach 8.00-10.30 

 

Harmonogram imprezy 

 

8:00 – 10:30 – godziny pracy biura zawodów 

11:00 – start biegu na dystansie ok. 5,5 km 

Ok. 11:20 – pierwszy zawodnik na mecie 

Ok. 12:00 – ostatni zawodnik na mecie 

12:10 – ceremonia wręczenia pucharów  

12:30 – występ muzyczny na scenie  

13:00-15:00 – sportowy piknik rodzinny 

 



START i META W TYM SAMYM MIEJSCU 

Start i meta: okolice ul. Studencka przy placu zabaw. 

 

Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów w mieszczącym się w hotelowym kompleksie                         

leśnym przy ul. Skrzydlatej 75 w Łodzi.  

 

 

 

Kategorie i klasyfikacje biegu głównego: 

- Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn 

- Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn 

M/K – 16 16 – 19 lat 

M/K – 20 20 – 29 lat 

M/K – 30 30 – 39 lat 

M/K – 40 40 – 49 lat 

M/K – 50 50 – 59 lat 

M/K – 60 60 – 69 lat 

M/K – 70+ - 70 lat i więcej 

 

3. Parkingi – wszystkie ogólnodostępne wokół kompleksu Arturówek 

V. Warunki Uczestnictwa 

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która ukończyła 15 rok życia do 25 maja 2019 r. 

2. Każdy zawodnik musi zarejestrować się do biegu drogą elektroniczną na stronie www.protimer.pl do            

dnia 27 kwietnia 2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. 

3. W dniu 28 kwietnia będzie istniała możliwość zapisania się pod warunkiem, że wcześniej limit nie                             

zostanie wyczerpany 

4. Każdy zawodnik musi zarejestrować się na bieg drogą elektroniczną 

5. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście odebrać numer startowy w dniu imprezy w godzinach            

funkcjonowania biura zawodów. 

6. Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu. 

7. Osoby pełnoletnie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, będąc świadomym aktualnego            

stanu zdrowia a osoby nieletnie muszą odebrać numer startowy za zgodą rodzica lub             

opiekuna-oświadczenie rodzica do wydrukowania na stronie biegu w zakładce „Dokumenty do pobrania” 

8. Odbierając numer startowy zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości 

9. Obowiązuje limit czasowy w biegu, który wynosi 60 minut. 

10.Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora. 

http://www.protimer.pl/
http://www.protimer.pl/


11.Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom           

sędziów i organizatora. 

12.Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika, któremu została          

udzielona pomoc są ostateczne i niepodważalne. 

13.Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. 

14.Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, ze        

uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w                

tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych w tym śmierci             

a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

15.Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu i                   

podporządkowuje się jego warunkom. 

 

 

 

VI. Zgłoszenia 

 

1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na: protimer.pl do dnia 27 kwietnia 2019 r. do                   

godziny 12:00. W przypadku gdy limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany, organizator może                       

podjąć decyzję o dodatkowej możliwości zgłoszenia się do biegu ale tylko osobiście w biurze                           

zawodów w dniu 28 kwietnia. 

2. Limit zgłoszeń – 400 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 27 kwietnia 2019 r.                   

organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie też            

prawo do zmniejszenia limitu zgłoszeń bez podania przyczyny. 

3. Za zgłoszonego do biegu zawodnika uważa się tego, który zarejestrował się, wypełniając                       

formularz zgłoszeniowy, zaakceptował go i wysłał zgłoszenie. 

 

 

VII. Opłata startowa 

 

Organizator nie pobiera opłaty startowej. Udział jest nieodpłatny. 

 

VIII. Nagrody 

Za miejsca 1-3 w kategorii open kobiet i mężczyzn - puchary, gadżety 

Za miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn – puchary, gadżety 

 

 



IX. Postanowienia końcowe 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Wykonawca Blersport zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów na trasie i na mecie biegu. 

3. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC i NW. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia            

na życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,            

odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub strat, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w              

Biegu dla Europy. Organizator sugeruje uczestnikom wykupienie indywidualnego ubezpieczenia NNW. 

4. Wyniki zawodów będą dostępne w ciągu 15 minut po biegu na www.protimer.pl oraz na Facebooku              

Biura Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwa KE w Polsce 

5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w tracie całego biegu.  

6. Obowiązuje limit czasowy w biegu głównym – 60 minut. 

7. Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora. 

8. Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom  organizatora. 

9. Pomiar czasu jest elektroniczny za pomocą chipów. 

10.Zawodnik, który skróci trasę  nie zostanie sklasyfikowany. 

11.Protesty przyjmowane są na piśmie do 30 minut po zakończeniu biegu w biurze. Protesty będą               

rozpatrywane przez organizatorów do trzech dni po zakończeniu imprezy. Po tym terminie wyniki Biegu              

stają się wynikami oficjalnymi. 

12.Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach            

związanych z działalnością organizatorów..  

13.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu             

zdjęć i filmowania, wykorzystania tych materiałów w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych          

oraz na inne na potrzeby związane z działalnością organizatorów. 

14.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich           

zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu.          

Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu: CD, DVD, w              

katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach na potrzeby związane              

z działalnością prowadzoną przez organizatora. 

15.Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia przez zawodników , kibiców i osób towarzyszących środków              

odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych.         

Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod               

groźbą wykluczenia, niedopuszczenia do biegu i dyskwalifikacji. 

16.Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy. 

17.Na trasie podczas biegu mogą znajdować się tylko zawodnicy z numerem startowym umieszczonym             

w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Zawodnicy bez numerów startowych oraz osoby           

towarzyszące na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych będą          

wypraszane z trasy. 

http://www.protimer.pl/


18.Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety biegu przedmiotów              

mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników lub kibiców i osób towarzyszących. 

19.Zabrania się uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację            

zawodnika. 

20.Organizator nie odpowiada za odwołanie imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora-na przykład            

w wypadku kataklizmu, żałoby narodowej, odgórnego odwołania imprez plenerowych przez władze           

państwowe, władze miasta lub władze województwa, związanego z zagrożeniem zdrowia i życia            

zawodników. W tym wypadku organizator w ciągu tygodnia poda nowy termin imprezy, lub poinformuje o               

odwołaniu imprezy.  

21.Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu. 

22.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie najpóźniej na 3 dni robocze przed biegiem i                

do jego interpretacji. 

 

 

 


