
REGULAMIN BIEGU  

XIII MEMORIAŁU IM. WŁADYSŁAWA LISIECKIEGO 

Pod honorowym patronatem: 

Prezesa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich Mieczysława Nowickiego 

 Prezydenta Miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego 

 

1. Przedmiot regulaminu i Organizator 

1.1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady związane z organizacją i uczestnictwem w serii 
biegów stanowiących zawody sportowe (dalej „BIEG”), towarzyszących wydarzeniu pod nazwą 
„XIII Memoriał im. Władysława Lisieckiego”, który odbędzie się w dniu 11 września 2022 roku na 
terenie Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu (dalej „WYDARZENIE”). 

1.2. Organizatorem BIEGU (dalej „ORGANIZATOR”) jest Stowarzyszenie Byłych Działaczy, 
Zawodników i Sympatyków K.S. „Boruta” z siedzibą w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2, ze 
wsparciem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu.  

1.3. ORGANIZATOR oświadcza, że BIEG odbywa się zgodą władz miasta Zgierza, został zgłoszony do 
służb miejskich oraz że nie posiada statusu imprezy podwyższonego ryzyka. 

1.4. Celem BIEGU jest popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży  
i dorosłych oraz integracja lokalnej społeczności. 

1.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie ORGANIZATORA, na stronie 
internetowej www.memorial-lisieckiego.pl oraz w widocznych punktach na terenie 
WYDARZENIA. 

2. Informacje organizacyjne 

2.1. Rozpoczęcie WYDARZENIA nastąpi o godz. 9:00, a przewidywany czas zakooczenia nastąpi ok. 
godz. 14:00. 

2.2. BIEG odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

2.3. BIEG odbędzie się na różnych trasach w zależności od dystansu, trasa będzie przebiegała m.in. 
wokół stawu o nawierzchni szutrowej (zakaz używania kolców lekkoatletycznych). 

2.4. Zawodnicy biegną wyłącznie oznakowaną trasą.  

2.5. Osoby skracające trasę oraz zachowujące się w inny, niesportowy sposób, będą automatycznie 
dyskwalifikowane. 

2.6. Punkty startu/mety będą wyznaczone na miejscu przez ORGANIZATORA. 

2.7. Zbiórka zawodników w danej kategorii odbędzie się przed każdym biegiem bezpośrednio na 
starcie, o czym ORGANIZATOR powiadomi wcześniej zawodników ze sceny głównej. 

2.8. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. 

2.9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgubione, uszkodzone czy zniszczone rzeczy 
zawodników. 

2.10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy, kontuzje i innego rodzaju uszczerbek  
na zdrowiu lub życiu, powstałe w trakcie zawodów. 

http://www.memorial-lisieckiego.pl/


3. Uczestnicy biegu 

3.1. Bieg Memoriałowy im. Władysława Lisieckiego jest biegiem otwartym, w którym mogą brad 
udział wszyscy chętni, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagao określonych w niniejszym 
regulaminie. 

3.2. Zgłoszenia uczestników do biegu przyjmowane są: 

 Dla wszystkich uczestników: w dniach od 13 sierpnia do 8 września 2022 wyłącznie drogą 
elektroniczną, poprzez stronę internetową https://time4s.pl/xiii-memorial-im-wladyslawa-
lisieckiego/  

 Wyłącznie dla dzieci do lat 6 (kat. I): w dniu zawodów (11 września 2022) przy 
oznakowanym stoliku ORGANIZATORA w godz. 9:00 – 12:00. 

3.3. Biegi młodzieżowe (kat. II - V) odbywają się w ramach reprezentacji poszczególnych szkół. NIE 
BĘDZIE MOŻLIWOŚCI DOPISANIA UCZESTNIKÓW DO BIEGU W DNIU WYDARZENIA. 

3.4. Warunkiem uczestnictwa w BIEGU jest dokonanie prawidłowej rejestracji w podanych powyżej 
formach i terminach. 

3.5. Za wyjątkiem kategorii NIEPEŁNOSPRAWNI, ORGANIZATOR dokonuje odrębnej klasyfikacji 
zawodniczek i zawodników (kobiet i mężczyzn) w poszczególnych kategoriach. 

3.6. Każdy uczestnik powinien posiadad ważne badanie lekarskie lub oświadczenie o stanie 
zdrowia, które musi okazad przy odbiorze numeru startowego. Brak spełnienia niniejszego 
warunku uniemożliwia start w biegu. 

3.7. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w trakcie całego biegu musi byd przypięty do 
ubrania w widocznym miejscu, na wysokości klatki piersiowej lub brzucha. Brak takiego 
oznaczenia oznacza automatyczną dyskwalifikację zawodnika. Za zgubienie lub zniszczenie 
numeru startowego od uczestnika będzie pobierana opłata w wysokości 10 zł. 

3.8. Uczestnik musi się zgłosid po odbiór numeru startowego najpóźniej na 30 minut przed 
rozpoczęciem godziny startu jego biegu. 

3.9. Warunkiem uczestnictwa w BIEGU jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz 
regulaminu WYDARZENIA, dostępnych do wglądu w siedzibie ORGANIZATORA, na stronie 
internetowej oraz w widocznych punktach na terenie WYDARZENIA. 

4. Ramowy program biegu 

Nr Kategorii Grupa wiekowa Dystans (M/K) 
Przewidywana 
godzina startu* 

VII 2004 i starsi   5000 m  10:00 

VI 2007 – 2005  2000 m / 1000 m  10:50 

V 2009 – 2008 1000 m / 1000 m 11:20 

IV 2011 – 2010 600 m / 600 m 11:50 

III 2013 – 2012 400 m / 400 m 12:20 

II 2015 – 2014 400 m / 400 m 12:40 

I 2016 i młodsi 100 m / 100 m 13:00 

NIEPEŁNOSPRAWNI bez ograniczeo 1000 m 13:30 

* godziny mogą się zmienid w zależności od przebiegu całego wydarzenia, jednak start kolejnych 
kategorii nie nastąpi wcześniej niż w podanych powyżej godzinach. 

https://time4s.pl/xiii-memorial-im-wladyslawa-lisieckiego/
https://time4s.pl/xiii-memorial-im-wladyslawa-lisieckiego/


 

5. Nagrody 

5.1. Nagrody będą wręczane po zakooczeniu biegów w poszczególnych kategoriach. Informacje o 
wręczaniu nagród w konkretnych kategoriach będą przekazywane bezpośrednio ze sceny przez 
prowadzących wydarzenie. 

5.2. Dla wszystkich uczestników przewidziane są medale okolicznościowe (limit 600 szt.). Dla dzieci i 
młodzieży przewidziane są także zestawy upominków od sponsorów (limit 500 szt). 

5.3. Zwycięzcy kat. VII i Biegu Niepełnosprawnych (miejsca I-III) otrzymują statuetki pamiątkowe. 

5.4. Zwycięzcy biegów młodzieżowych (kat. II – VI) otrzymują statuetki – przyznawane wyłącznie dla 
reprezentowanych szkół. 

5.5. Organizator zastrzega sobie możliwośd przyznania dodatkowych nagród. 

6. Ochrona danych osobowych 

6.1. Dane osobowe uczestników będą pozyskane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z 
polskim prawem. 

6.2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Byłych Działaczy, Zawodników i 
Sympatyków KS Boruta Zgierz ul. Wschodnia 2, 95-100 Zgierz (dalej ”Administrator”). 

6.3. Administrator będzie prowadził operacje zbierania i przetwarzania następujących kategorii 
danych osobowych: 

 imię i nazwisko, 

 szkoła (w kategoriach biegowych II-VI), 

 wizerunek/zdjęcie, 

 data urodzenia, 

 adres email. 

6.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest zgłoszenie do udziału w BIEGU, co 
wymaga przetwarzania wymienionych poniżej danych w celu jego przypisania do odpowiedniej 
kategorii biegowej. 

6.5. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacji oraz promocji 
BIEGU i WYDARZENIA.   

6.6. Dane osobowe zwycięzców w poszczególnych kategoriach będą przetwarzanie w celach 
informacyjnych przez czas nieokreślony. 

6.7. Dane osobowe pozostałych uczestników będą bezpowrotnie usunięte/zniszczone w terminie do 
31.10.2022 r. 

6.8. Uczestnik posiada prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6.9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


