
Regulamin Biegu „Bieg dla bohaterów 1920 roku” z pomiarem czasu 

 

1. Cele imprezy: 

 Upamiętnienie bohaterów wojny polsko-bolszewickiej w związku z jej setną rocznicą. 

 Pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych 

 Promocja patriotyzmu, wzmacnianie tożsamości narodowej 

 Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w Łodzi. 

 Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia. 

2. Organizator: Fundacja Życie (numer wpisu do KRS: 0000453710)  

3. Bieg na 10 km rozpocznie się punktualnie o godzinie 11:30. Biuro zawodów otwarte 

będzie od godziny 8:00. Puchary w tym biegu przyznawane są w następujących 

kategoriach: 

Kobiety 16-34 lata 

Kobiety 35+ 

Mężczyźni 16-34 lata 

Mężczyźni 34+ 

4. Liczba kibiców ograniczona jest do dwóch osób na każdego zawodnika, wstęp dla kibica 

na teren zawodów jest rejestrowany, a kibice i zawodnicy wpuszczani są przez śluzę 

dezynfekcyjną. Po dekoracji zawodnicy i kibice opuszczają teren zawodów. 

5. Zgłoszenia do biegów odbywać się będą poprzez stronę time4s.pl do wyczerpania 

limitów. 

6. Zgłoszenia do biegów zostaną uruchomione w dniu 22.09.2020 roku o godzinie 12.00 i 

będą przyjmowane tylko, i wyłącznie za pośrednictwem serwisu. 

7. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego 

Dotpay. Nie dotyczy zapisów przed biegiem (w przypadku wolnych miejsc) Po 

dokonaniu zgłoszenia, uczestnik otrzymuje email z linkiem do płatności Dotpay, przez 

którą należy dokonać opłaty startowej. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja 

zgłoszenia uczestnictwa. 

8. Termin zgłoszeń internetowych upływa po wyczerpaniu się limitu miejsc. 

9. W biegach pobierana będzie opłata startowa (darowizna na cele statutowe fundacji) w 

wysokości 50,00 zł. W dniu zawodów, w przypadku wolnych miejsc, opłata wynosi 

75zł. 



10. link do płatności BIEG GŁÓWNY 

https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=ai2dapnvpezpvk7ehyi2nyoaejg6n2fa 

11. Termin, miejsce i dystanse. 

Bieg odbędzie się dnia 18.10.2020 w Centrum Zarzadzania Łódzkim Szlakiem Konnym 

ul. Wycieczkowa 86.(Start i Meta). Trasa biegowa wyznaczona będzie w Lesie 

Łagiewnickim.   

W biegu będzie obowiązywał limit 150 zawodników. Biegi odbędą się w 4 kategoriach –  

Kobiety 16-34 lata 

Kobiety 35+ 

Mężczyźni 16-34 lata 

Mężczyźni 34+ 

12. Limity czasu: Uczestników biegów na 10 km obowiązuje limit czasu wynoszący 100 

minut, liczony od startu biegu. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym 

limicie czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy. Uczestnicy pozostający na trasie po 

upływie wskazanych limitów czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

 

13. Dekoracja zwycięzców następuje zaraz po ogłoszeniu wyników. 

14. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu imprezy w biurze od godziny 8; 

priorytet odbioru pakietu mają zawodnicy biorący udział w najbliższym biegu. 

15. Oświadczenia 

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w Biegu będzie własnoręcznie 

podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które 

będzie dostępne w Biurze Zawodów i wysłane drogą mailową. 

 

16. Udział w Biegu na 10 km mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 rok życia. 

 

17. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem 

celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. 

 

18. W ramach zgłoszenia, każdy uczestnik i biegu otrzymuje: dostęp do depozytu, opiekę 

medyczną, numer startowy, medal, napój, wodę pitną, serwis fotograficzny, dostęp do 

zaplecza dezynfekcyjnego i sanitarnego. 

 

19. Postanowienia końcowe 
Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii 

zawodników. 

Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 

Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który musi 

stawić się w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną zgodą wraz 

z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tę zgodę podpisał. 

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni na trasie biegu, w 

szczególności za kałuże, nierówności itp. 

 

20. Wszystkich zawodników startujących w Biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, 

informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów z wizerunkiem 

uczestników biegu. 

 

22. Protesty należy składać w ciągu do 30 minut od zakończenia zawodów w biurze 

zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł. 

 

23. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny. 

 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów. 

 

Regulamin biegu dla dzieci  

Cele imprezy: 

 Upamiętnienie bohaterów wojny polsko-bolszewickiej w związku z jej setną rocznicą 

 Pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych 

 Promocja patriotyzmu, wzmacnianie tożsamości narodowej 

 Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w Łodzi. 

 Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia. 

Organizator: 

• Fundacja Życie (numer wpisu do KRS: 0000453710)   

Kategorie: 

Biegi rozegrane zostaną na dystansach (osobna kwalifikacja chłopcy/dziewczęta) 



• 60 m – bieg dla dzieci do 2. roku życia (urodzonych do roku 2018 włącznie)  

• 60 m – bieg dla dzieci od 3. do 4. roku życia (urodzonych w roku 2017 i roku 2016)   

• 100 m– bieg dla dzieci od 5. do 6. roku życia (urodzonych w roku 2015 i roku 2014)        

• 100 m– bieg dla dzieci od 7. do 8. roku życia (urodzonych w roku 2013 i roku 2012)       

• 300 m – bieg dla dzieci od 9. do 10. roku życia (urodzonych w roku 2011 i roku 2010)     

• 300 m – bieg dla dzieci od 11. do 12. roku życia (urodzonych w roku 2009 i roku 

2008)   

• 600 m – bieg dla dzieci od 13. do 15. roku życia (urodzonych w roku 2007, roku 2006 

i roku 2005 włącznie)  

Zasady uczestnictwa: 

1. Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą poprzez stronę time4s.pl do 

wyczerpania limitów. 

2. Zgłoszenia do biegów dziecięcych zostaną uruchomione w dniu 22.09.2020 o godzinie 

12.00 i będą przyjmowane tylko, i wyłącznie za pośrednictwem serwisu. 

3. Termin zgłoszeń internetowych upływa po wyczerpaniu się limitu miejsc. 

4. W biegach dziecięcych pobierana będzie opłata startowa (darowizna na cele statutowe 

fundacji) w wysokości 20,00 zł. W dniu zawodów, w przypadku wolnych miejsc, 

opłata wynosi 30,00 zł. 

5. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego 

Dotpay. Po dokonaniu zgłoszenia, uczestnik (opiekun) otrzymuje email z linkiem do 

strony Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Opłaty startowe następują 

on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. 

6. link do płatności BIEGI DZIECI 

https://ssl.dotpay.pl/t2/?pid=f15rxft804ny1c6gqmj9y857yiobmael 

7. Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i 

przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. 

Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty 

startowej. Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale, a za 

zajęcie miejsca 1 – 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki i 

nagrody. W każdym biegu osobno kwalifikowani będą chłopcy i dziewczęta. 

8. Dekoracja zwycięzców następuje zaraz po ogłoszeniu wyników. Osobno dekorujemy 

chłopców, osobno dziewczęta. 



9. Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniu imprezy w biurze 

biegów pół godziny przed biegiem. 

10. Biegi dziecięce rozpoczną się punktualnie o wyznaczonej godzinie: 

 9:15 – bieg dla dzieci na 60 m. do 2. roku życia (urodzonych do roku 2018 

włącznie)  

 9:30 – bieg na 60 m. dla dzieci od 3 do 4. roku życia (urodzonych w roku 2017 

i roku 2016)   

 9:45– bieg na 100 m. dla dzieci od 5. do 6. roku życia (urodzonych w roku 

2015 i roku 2014)        

 10:00– bieg na 100 m. dla dzieci od 7. do 8. roku życia (urodzonych w roku 

2013 i roku 2012)       

 10:15 – bieg na 300 m. dla dzieci od 9. do 10. roku życia (urodzonych w roku 

2011 i roku 2010)     

 10:30 – bieg na 300 m. dla dzieci od 11. do 12. roku życia (urodzonych w roku 

2009 i roku 2008)   

 11:00 – bieg na 600 m. dla dzieci od 13. do 15. roku życia (urodzonych w roku 

2007, roku 2006 i roku 2005 włącznie)  

W pierwszych dwóch kategoriach dopuszczony jest start rodzica z dzieckiem i 

trzymania dziecka za rękę. Biegi dziecięce mają charakter rekraacyjny i 

integracyjny, dlatego niedopuszczalne jest ciągniecie dziecka i narzucanie 

tempa przez rodzica podczas biegu. W takich przypadkach sędziowie będą 

przerywali bieg! 

11. Wszystkie dzieci uczestniczące w biegu otrzymują pamiątkowe medale. 

12. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wyróżniane są pucharami i dekoracją na 

podium. 

13. Liczba kibiców ograniczona jest do dwóch osób na każde dziecko, wstęp dla kibica na 

teren zawodów jest rejestrowany, a kibice i zawodnicy wpuszczani są przez śluzę 

dezynfekcyjną. Po dekoracji zawodnicy i kibice opuszczają teren zawodów. 

14. Start i meta wyznaczone zostaną w Centrum Zarzadzania Łódzkim Szlakiem Konnym 

ul. Wycieczkowa 86. 

15. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność 

rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa. Opiekun ma obowiązek zadbać o 

stosowanie zasad bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych i epidemiologicznych 

obowiązujących w dniu zawodów. Podczas weryfikacji w biurze zawodów należy 

posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub 



książeczkę zdrowia dziecka). Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność 

za dziecko. 

16. Wszystkich zawodników startujących w Biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 


