Regulamin
VI Charytatywnego „Biegu o Złotą Monetę”
I. ORGANIZATOR:
1. Organizatorem biegu charytatywnego jest Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"
ul. Tracka 5,10-364 Olsztyn, Tel:(89)539-74-04, (89)539-74-33.
Kontakt z organizatorem jest możliwy pod e-mail:
biegozlotamonete@gmail.com
2. Partnerem technicznym biegu charytatywnego jest Superczas.pl – Sportowy
Pomiar Czasu
Kontakt z partnerem technicznym jest możliwy pod e-mail: kontakt@superczas.pl
II. TERMIN i MIEJSCE:
1. Bieg główny na dystansie 5 km odbędzie się 12 czerwca 2022 roku (niedziela) o
godzinie 1600, biegi towarzyszące odbędą się przed biegiem głównym.
2. Miejsce biegu to Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel w Olsztynie. Start oraz
Biuro Zawodów znajdować się będzie przy wypożyczalni sprzętu sportowego vis-avis Restauracji Plankton.
Szczegółowy program biegu:
Niedziela 12 czerwca 2022 r.
12:00 - 15:00 Praca Biura Zawodów (do 14:30 - zgłaszanie Dzieci i Młodzieży)
15:10 Wspólna rozgrzewka dla Dzieci i Młodzieży
15:15 Bieg Dzieci do lat 6 (rocznik 2016 i młodsi) – 300 m
15:25 Bieg Młodziaków w wieku 6-9 lat (roczniki 2016 - 2013) – 750 m
15:30 Bieg Starszaków w wieku 10-13 lat (roczniki 2012 - 2009) – 750 m
15:40 Bieg Starszaków w wieku 14-16 lat (roczniki 2008 - 2006) – 1500 m
15:50 Wspólna rozgrzewka dla Biegu Głównego
16:00 Bieg Główny dla osób w wieku 16 lat i starszych (urodzeni 12.06.2006 i starsi)
- 5 km (2 x 2,5 km) z elektronicznym pomiarem czasu
17:00 Limit czasu Biegu Głównego
17:00 Dekoracja i losowanie nagród
Linia startu zostanie zamknięta po 5 minutach od strzału startera. Trasa nie posiada
atestu. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie Fundacji „Przyszłość dla
Dzieci” oraz na profilu społecznościowym fundacji. Trasa będzie oznaczona znakami
pionowymi co 1 km. Organizator również zobowiązuje się do umieszczenia znaków
ostrzegawczych oraz kierunkowych dla lepszej komunikacji i przebiegu imprezy.
Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie internetowej:
http://przyszloscdladzieci.org
https://www.facebook.com/przyszloscdladzieci
Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie!

III. LIMIT CZASU:
1. Uczestników biegu głównego obowiązuje limit czasu wynoszący 60
minut, liczony od strzału startera.
2. Limit uczestników:
- dla Biegów Dzieci i Młodzieżowych - łącznie na wszystkie dystanse 200.
- dla Biegu 5 km - 400.
3. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu
zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
IV. CEL BIEGU:
1. Promowanie akcji „Dobro Oddaje” razem z Fundacją „Przyszłość dla Dzieci”.
2. Finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci objętych opieką Fundacji przyszłość dla
dzieci oraz zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pokrywanie kosztów przejazdów i
pobytu w placówkach leczniczych dzieci oraz opiekunów dzieci.
3. Wsparcie rodzin i dzieci z Ukrainy ogarniętej wojną.
4. Popularyzacja wspólnego spędzania czasu i integracja rodziny poprzez sport.
5. Dobra zabawa każdego uczestnika.
V. UCZESTNICTWO:
1. W biegach dziecięcych udział biorą zawodnicy zgodnie z rocznikiem przypisanym
przez organizatora do odpowiedniej kategorii. O przynależności do danej kategorii
wiekowej decyduje rok urodzenia.
2. Uczestnictwo dzieci odbywać się będzie za zgodą rodziców (opiekunów prawnych)
i wyłącznie na ich odpowiedzialność. Weryfikacja i podpisanie oświadczeń odbywać
się będzie w biurze zawodów w dniu biegu. Wymagana jest osobista obecność
prawnego opiekuna w celu podpisania oświadczenia.
3. W biegu na 5 km mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat
(zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów).
4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu
12.06.2022 r.
W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do
sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało
akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia
pozwala na uczestnictwo w biegu oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku.

6. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 12.06.2022 od godziny 12:00 do godziny
15:00 (dla biegów Dzieci i Młodzieżowych do godziny 14:30).
7. W biurze zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.:
numer startowy, chip do pomiaru czasu (należy zwrócić go Organizatorowi na
mecie), agrafki.
8. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być
widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części,
podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą
dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania
chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją należy przyczepić do buta).
9. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie.
VI. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej: www.superczas.pl
2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące
warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie
wpłata z tytułu opłaty startowej.
3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 08.06.2022 r. lub wcześniej w
momencie, gdy na konto Organizatorów wpłynie 400 wpłat w Biegu Głównym oraz
200 wpłat łącznie na biegi dzieci i młodzieży.
Liczy się kolejność wpłat na konto. Zapisanie się do biegu będzie możliwe również
osobiście w biurze zawodów w dniu biegu z zastrzeżeniem, że łączna pula numerów
startowych dla osób rejestrujących się po 08.06.2022 r. oraz dostępnych w biurze
zawodów jest równa:
- dla Biegów Dzieci i Młodzieżowych - łącznie na wszystkie dystanse 200
- dla Biegu 5 km - 400.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia
zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników.
VII. FINANSOWANIE:
1. Wysokość opłaty startowej - dowolna składka na cel charytatywny, sugerowana
nie mniej niż:



dla dzieci i młodzieży – nie mniej niż 20 zł (w dniu zawodów nie mniej niż
30 zł)
dla dorosłych (bieg na 5 km) – nie mniej niż 60 zł (w dniu zawodów nie
mniej niż 80 zł)

Opłata jest darowizną na leczenie i rehabilitację 460 podopiecznych Fundacji
„Przyszłość dla Dzieci”, chorych i niepełnosprawnych dzieci z Warmii i Mazur.
2. Uczestnicy, którzy zechcą wesprzeć zbiórkę „Pomoc dzieciom z Ukrainy” dokonują
opłaty wyższej o 10, 20 lub 30 zł wybierając odpowiednią opcję podczas procesu
rejestracji oraz doliczając kwotę do przelewanej sumy.
3. Opłatę należy wpłacać na nr konta:
Bank PEKAO S.A. I o. w Olsztynie 80124015901111001030032207
Tytułem: „Bieg o Złotą Monetę”, Imię i Nazwisko, Rok urodzenia.
4. Opłata nie podlega zwrotowi
5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty
lub banku.
6.
7. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku
uczestnika na liście startowej na stronie www.superczas.pl . Jeżeli po upływie 7 dni
numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z
organizatorem mailowo: biegozlotamonete@gmail.com
VIII. DEPOZYT:
1. Uczestnicy mają możliwość zdeponowania swoich rzeczy osobistych na czas
biegu na własną odpowiedzialność w szafkach na terenie CRS Ukiel. Kaucja jest
równa 2zł i jest zwracana podczas odebrania pozostawionych rzeczy.
2. Depozyt mieścił będzie się w przebieralniach obiektu CRS Ukiel.
3. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz
dokumentów.
4. Przebieralnie znajdować będą się w okolicy startu/mety, obok kąpieliska „Plaża
Miejska nr 1”
IX. KLASYFIKACJE I DYSTANSE:
Przypisanie do danej kategorii wiekowej na podstawie roku urodzenia.
1. Dystanse i klasyfikacje dzieci:





15:15 Bieg Dzieci do lat 6 (rocznik 2016 i młodsi) – 300 m
15:25 Bieg Młodziaków w wieku 6-9 lat (roczniki 2016 - 2013) – 750 m
15:30 Bieg Starszaków w wieku 10-13 lat (roczniki 2012 - 2009) – 750 m
15:40 Bieg Starszaków w wieku 14-16 lat (roczniki 2008 - 2006) – 1500 m
Biegi dziecięce oraz młodzieżowy będą przeprowadzone bez pomiaru czasu.

2. Bieg na 5 km:




Klasyfikacja kobiet
Klasyfikacja mężczyzn
Klasyfikacja drużynowa – najliczniejsza drużyna (na podstawie tej samej
nazwy drużyny podanej przy rejestracji na bieg)

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
4. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów brutto (od strzału
startera). Czasy netto będą podane do wiadomości Uczestników. Każdy dostanie
sms-a z wynikiem.
5. Wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.superczas.pl bezpośrednio
po biegu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
X. NAGRODY:
W biegach dla dzieci:
Każdy otrzyma pamiątkowy medal, dyplom.
W biegach na 5 km:
Dwie pierwsze trójki w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe
medale oraz puchary.
Wszyscy uczestnicy otrzymają medale okolicznościowe.
W klasyfikacji drużynowej (bieg na 5 km):
Nagrodę otrzyma najliczniejsza drużyna (na podstawie tej samej nazwy drużyny
podanej przy rejestracji na bieg).

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i
promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i
wydania nagród.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).
3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XI.1. obejmuje
również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy
klubu.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści
jego danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Przebywanie na trasie „Biegu o Złotą Monetę” bez ważnego numeru startowego
jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy
przez obsługę.
2. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach,
deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez
ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
3. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery,
motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
4. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych
przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby
wyznaczone przez Organizatora.
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
Uczestnicy jeżeli chcą mogą zrobić to we własnym zakresie.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości
regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodna udzielenie
pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz
transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i
paramedyczny działający w imieniu organizatora.
7. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne
powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że
startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu
wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci),a także szkód i strat o
charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne,
niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.
8. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik
rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje
dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące
kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i
wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w
formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na
wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i
rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera,
wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Fundację „Przyszłość dla
Dzieci” udostępniania sponsorom oraz partnerom w celu ich promocji w kontekście

udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach
drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach
telewizyjnych i radiowych.
10.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania
bez podania powodów.
11.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie organizatorowi biegu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga
Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub
w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
Olsztyn 04.05.2022 r.
Organizatorzy

