
 
TIME4S Radosław Sekieta 
ul Ciasna 4m1 93-547 Łódź 

www.time4s.pl biuro@time4s.pl 501 894 154 

DragonFly - Tosia Wojowniczka NF1 vol.2 

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Biegu Charytatywnego „DragonFly- Tosia Wojowniczka NF” vol.2 , 

zwanego dalej Biegiem. 

2. Cele Biegu: 

       •     pozyskanie środków na rehabilitację Tosi Stasiowskiej 

 Rozpowszechnianie wiedzy na temat choroby NF1 

       •     popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej w każdym wieku. 

3. Organizator Biegu: Kamila Stasiowska i przyjaciele (kamila _stasiowska@op.pl) 

3a. Wykonawca: Time4s Radosław Sekieta 

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 04 września 2021 r. (sobota), w Lesie Łagiewnickim  

start biegu na 5 km o godz. 14:00 

start biegu na 10 km o godz. 14:10  

start i meta okolice Hotelu Prząśniczka 

Start biegu towarzyszącego 500 m godz 13:30.  

2. Dokładna trasa Biegu i Marszobiegu oraz lokalizacja 

3. Dowolna lokalizacja w formie wirtualnej 

Biuro Zawodów widoczne na załączonej mapie. 

III. PROGRAM IMPREZY 

1. W ramach Biegu przeprowadzone zostaną biegi na dystansach: 

• BIEG TOWARZYSZĄCY 

(500 m); 

• BIEG GŁÓWNY 

5 km- jedno okrążenie 

10 km- dwa okrążenia 

2. Planowane są również dodatkowe inicjatywy będące integralną częścią Biegu – 

szczegóły będą na bieżąco podawane na stronie wydarzenia na Facebooku. 
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IV.WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU GŁÓWNYM I BIEGU DLA DZECI  

 

1. Bieg Charytatywny „DragonFly- Tosia Wojowniczka NF” ma charakter otwarty. Uczestnikiem Biegu Głównego 

może zostad każda osoba fizyczna, która do dnia 04 września 2021 r. ukooczy 16 lat. W biegu dla dzieci mogą 

wziąd udział osoby z rocznika 2008 i wyżej. 

2. Uczestnicy niepełnoletni, którzy w dniu biegu nie ukooczyli 18 lat mogą brad udział w biegu za pisemną zgodą 

i obecnością rodzica lub opiekuna prawnego w dniu biegu. 

3. Warunkiem udziału w Biegu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

www.time4s.pl (zakładka zapisy), uiszczenie wymaganej opłaty startowej oraz weryfikacja w biurze 

zawodów. O ewentualnych wolnych miejscach organizator poinformuje na funpagu biegu. Zapisy online 

aktywne będą do dnia 15.08.2021 do godziny 21:00 

4. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

5. Wszyscy zawodnicy muszą zostad zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy są 

zobowiązani okazad dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamośd oraz złożyd podpis na 

formularzu startowym. 

6. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Biegu jest przedstawienie przez zawodnika aktualnego zaświadczenia 

lekarskiego lub podpisanie przez niego oświadczenia o braku przeciwskazao do udziału w Biegu, którego 

wzór będzie dostępny w Biurze Zawodów. 

7. Uczestnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w Biegu na własną odpowiedzialnośd oraz są 

świadomi niebezpieczeostw i ryzyka wynikających z charakteru tego typu wydarzenia. 

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazane 

jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we własnym zakresie. W przypadku zaistnienia w trakcie 

trwania imprezy jakichkolwiek zdarzeo losowych Uczestnicy nie mogą wnosid żadnych roszczeo w stosunku 

do Organizatora z tego tytułu. 

9. Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich 

zdjęd, materiałów filmowych, wywiadów i nagrao przedstawiających Uczestników, które mogą byd bezpłatnie 

umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, 

magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator 

nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w 

niniejszym punkcie.  

10. Cały dochód pozyskany z biegu zostanie przeznaczony na rehabilitację Antoniny Stasiowskiej. 

V. LIMIT UCZESTNIKÓW 

Organizator ustala limit uczestników – 300 osób (decyduje kolejnośd wpłat opłaty startowej). 

VI. OPŁATY STARTOWE 

1. Wysokośd minimalnej opłaty startowej dla jednego zawodnika: 

       •BIEG GŁÓWNY: 39 złotych.  

       •BIEG DLA DZIECI: 10 złotych 

 BIEG W FORMIE WIRTUALNEJ: 49 zł (pakiet medal+ wysyłka) 

 

2. Opłatę startową należy wpłacid pod linkiem: 

https://time4s.pl/zapisy 

3. W dniu zawodów opłaty oraz datki dla Tosi będą zbierane do specjalnie przygotowanych puszek organizatora 

zbiórki. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

https://time4s.pl/zapisy


 
TIME4S Radosław Sekieta 
ul Ciasna 4m1 93-547 Łódź 

www.time4s.pl biuro@time4s.pl 501 894 154 

4. Przy zapisie na bieg w formie wirtualnej należy w formularzu zapisu podad adres do wysyłki.  

5. Wysyłka nastąpi w termie 7 dni od dnia imprezy, czyli 04.09.2021 

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

1. Organizator gwarantuje numer startowy oraz pamiątkowy medal na mecie.  Zawartośd pakietów startowych 

będzie uzależniona od pozyskanych Sponsorów/Partnerów Biegu. 

2. Uczestnicy będą mogli skorzystad z depozytu znajdującego się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora w 

dniu zawodów. Worek z depozytu można będzie odebrad tylko na podstawie numeru startowego. 

Organizator zabrania pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Osoby, 

które nie zastosują się do zakazu robią to na własną odpowiedzialnośd. Organizator nie odpowiada również 

za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.  

3. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas trwania imprezy. Decyzje lekarzy dotyczące 

dopuszczenia lub kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

VIII. POMIAR CZASU 

1. Elektroniczny pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta (bieg główny) oraz zwrotny 

numer startowy z chipem. Numer startowy należy zamocowad czterema agrafkami z przodu na odzieży 

wierzchniej tak, by był widoczny. 

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

1. Podczas biegu głównego na każdym dystansie będzie prowadzona klasyfikacja OPEN dla kobiet i dla 

mężczyzn, dla pierwszych 3 miejsc z każdej kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe.  

X. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 

organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, 

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu spowodowane przez 

uczestników imprezy lub osoby postronne. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialnośd cywilną i prawną za 

wyrządzone szkody. 

4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz stosowania się do poleceo służb 

porządkowych i osób zabezpieczających trasę Biegu. 

5. Organizator ma prawo usunąd z trasy Biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają 

porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i 

niemożliwych do przewidzenia. 

7. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu w sytuacjach spornych. 

8. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

  HARMONOGRAM 

 12:00 Otwarcie biura zawodów 

 13:30 Zamknięcie biura zawodów bieg dla dzieci 

 14:00 Start biegu głównego na 5 km 

 14:10 Start biegu głównego na 10 km 

 15:15 Dekoracja 
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Mapka biegu głównego (pętla 5km) 

 

Mapka bieg towarzyszący KIDS 500m 


