
REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO - „BIEG DLA ANTKA”

I. Miejsce i termin imprezy
Bieg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2016r.  na terenie jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej. 
Start biegu nastąpi o godzinie 11:00. Miejsca parkingowe dla uczestników biegu zlokalizowane 
będą w pobliżu wejścia na teren jednostki.
Koordynatorem biegu z ramienia pułkownika Mirosława Guzdka- Dowódcy 1 dywizjonu 
lotniczego, będzie chorąży Robert Łukasiewicz.  
 
II. Cel imprezy
Celem imprezy jest zbiórka środków na leczenie i rehabilitację półtorarocznego Antoniego 
Błaszczyka, u którego zdiagnozowano guza tylnego dołu czaszki - MEDULLOBLASTOMA WHO IV.

III. Trasa
Dystans biegu wynosi 5 km i w całości przebiega po terenie jednostki wojskowej  w Leźnicy 
Wielkiej. Nawierzchnia trasy to drogi asfaltowe oraz betonowe.

IV. Limit i pomiar czasu
1. Łączna liczba uczestników w biegu ograniczona jest do 500 osób. 
2. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 90 minut. 
3. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów. 
4. Pierwszych 50-ciu biegaczy (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie 
miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą 
klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszeń na bieg można dokonywać wyłącznie poprzez portal zapisy.inessport.pl 
2. Termin zgłoszeń upływa w dniu 12 grudnia 2016 roku o godz. 16:00 lub po wyczerpaniu się 
limitu miejsc.
3. Osoby dokonujące płatności po 5 grudnia w formie przelewu tradycyjnego lub płatności w 
„okienku” w banku, poczcie, itp. proszone są o przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na 
adres a.matejczuk@alaska.org.pl
4. Z uwagi na charakter miejsca organizacji biegu i szczególne przepisy, które na nim obowiązują, 
prosimy uczestników o nie zabieranie, ze sobą osób towarzyszących.

VI. Uczestnictwo
1. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby w wieku 15 lat i starsze.
2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji 
uczestnictwa. 
3. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową 
zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu.
4. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin oraz przepisy obowiązuje na 
terenie jednostki wojskowej. 
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do 
odzieży wierzchniej.
6. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru 
czasu, nie będą sklasyfikowani.

VII. Opłaty 
1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 35 zł 
2. Opłata w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi, w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału
w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.               
3. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay. Po dokonaniu 
zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. 

https://zapisy.inessport.pl/index.php?idm=5&idp=0&event=238


Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje 
konto – płatności. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. 
4. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: 
– numer startowy wraz z agrafkami 
– pamiątkowy medal na mecie 
– posiłek regeneracyjny po biegu 
– kawę, herbatę i słodki poczęstunek.
5. Dochód z imprezy w całości zostanie przekazany na leczenie Antosia.

VIII. Biuro zawodów
1. Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów mieścić się będzie na terenie jednostki wojskowej 
w Leźnicy Wielkiej. Wejście od drogi wojewódzkiej nr 469 w pobliżu kościoła.
2. Wejście na teren jednostki możliwe będzie jedynie dla osób zgłoszonych i opłaconych do biegu.
3. Podczas wejścia na teren jednostki należy posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty lub 
paszport) podany podczas rejestracji na bieg (osoby niepełnoletnie nie posiadające w/w 
dokumentów proszone są przed rejestracją o wiadomość na a.matejczuk@alaska.org.pl .
4. Biuro czynne będzie w dniu biegu w godzinach 8.00 – 10:30.
 
IX. Klasyfikacje 
1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą wyniki uzyskane według pomiaru czasu
2. Klasyfikacje w „Biegu dla Antka”:
– generalna kobiet;
– generalna mężczyzn;
– drużynowa; 
3. Do sklasyfikowania drużyny konieczne jest posiadanie czteroosobowego zespołu w tym co 
najmniej jednej kobiety oraz ukończenie biegu przez wszystkich jej członków. Sklasyfikowane 
zostaną tylko i wyłącznie drużyny, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu. 
O kolejności w klasyfikacji decyduje suma czasów wszystkich zawodników w drużynie.
4. Uroczyste wręczenie pucharów i nagród nastąpi w dniu biegu ok. godziny 12.30. 

X. Ochrona danych osobowych 
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, 
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., 
Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Organizator biegu. 
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem 
w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z 
nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub 
rozpowszechniany będzie projekt. 
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach. 

XI. Postanowienia końcowe
1. Bieg ma charakter koleżeński i tylko w takiej formie należy go postrzegać.
2. Uczestnicy mają zapewnioną obsługę medyczną na czas trwania Biegu. 
2. W miejscu biura zawodów znajdować się będzie depozyt oraz przebieralnia. 
3. Rejestracja i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

4. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien 
bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów. 
5. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do 
przepisów jednostki wojskowej oraz kodeksu cywilnego.

Koordynator biegu:  Agata Matejczuk – tel. 668 242 559, e-mail a.matejczuk@alaska.org.pl

Ewelina Łanocha – tel. 509 630 197

mailto:a.matejczuk@alaska.org.pl

