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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regul[min określ[ z[s[dy org[niz[cji Biegu Ch[ryt[tywnego „Kolorowy bieg dl[ M[rcelinki”, zw[nego 

dalej Biegiem. 

2. Cele Biegu: 

• pozysk[nie środków n[ reh[bilit[cję M[rcelinki Makowskiej 

 rozpowszechnianie wiedzy na temat wad genetycznych dzieci 

• popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy [ktywności fizycznej w k[żdym wieku. 

3. Organizator Biegu: Niedzielne Biegaczki & Przyjaciele (niedzielnebiegaczki@gmail.com). 

 
4. Wykon[wc[: Time4s R[dosł[w Sekieta 

 
II. TERMIN I MIEJSCE 

 
1. Bieg odbędzie się w dniu 03 p[ździernik[ 2021 r. (niedziela), w Parku im. J. Piłsudskiego 

 
Start biegu dla dzieci 500 m godz. 11:30. 

Start biegu na 4 km o godz. 12:00 

St[rt i met[ okolice wejści[ do Aqu[ P[rk „FALA” 

2. Dokł[dn[ tr[s[ Biegu i M[rszobiegu or[z lokalizacja 

3. Dowolna lokalizacja w formie wirtualnej 

 
Biuro Z[wodów widoczne n[ z[ł\czonej m[pie. 

III. PROGRAM IMPREZY 

1. W r[m[ch Biegu przeprow[dzone zost[n\ biegi n[ dystansach: 

• BIEG DLA DZIECI (500 m) 

• BIEG GMÓWNY- 4km- dwa okr\żeni[ 
 

2. Planowane s\ również dodatkowe inicjatywy będ\ce integr[ln\ części\ Biegu –szczegóły będ\ na bież\co 

podawane na stronie wydarzenia na Facebooku. 

 
Kolorowy bieg dla Marcelinki 
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IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU GMÓWNYM I BIEGU DLA DZECI 

 
1. Bieg Charytatywny „Kolorowy Bieg dla M[rcelinki” ma charakter otwarty. Uczestnikiem Biegu Głównego może 

zost[ć k[żd[ osob[ fizyczn[, któr[ do dni[ 03 p[ździernik[ 2021 r. ukończy 16 l[t. W biegu dl[ dzieci mog\ 

wzi\ć udzi[ł osoby z rocznik[ 2008 i wyżej. 

2. Uczestnicy niepełnoletni, którzy w dniu biegu nie ukończyli 18 lat mog\ br[ć udzi[ł w biegu za pisemn\ zgod\ 

i obecności\ rodzic[ lub opiekun[ pr[wnego w dniu biegu. 

3. W[runkiem udzi[łu w Biegu jest popr[wne wypełnienie formul[rz[ zgłoszeniowego dostępnego n[ stronie 

www.time4s.pl (z[kł[dk[ zapisy), uiszczenie wymaganej opł[ty startowej oraz weryfikacja w biurze zawodów. 

O ewentu[lnych wolnych miejsc[ch org[niz[tor poinformuje n[ funp[gu biegu. Z[pisy online [ktywne będ\ 

do dnia 27.09.2021 do godziny 21:00 

4. Dokon[nie z[pisu jest równozn[czne z [kcept[cj\ Regulaminu. 

5. Wszyscy z[wodnicy musz\ zost[ć zweryfikow[ni w Biurze Z[wodów. Podcz[s weryfik[cji z[wodnicy s\ 

zobowi\z[ni ok[z[ć dowód osobisty lub inny dokument potwierdz[j\cy tożs[mość or[z złożyć podpis n[ 

formularzu startowym. 

6. W[runkiem dopuszczeni[ do udzi[łu w Biegu jest przedst[wienie przez z[wodnik[ [ktu[lnego z[świ[dczeni[ 

lekarskiego lub podpisanie przez niego oświ[dczeni[ o braku przeciwsk[z[ń do udzi[łu w Biegu, którego 

wzór będzie dostępny w Biurze Zawodów. 

7. Uczestnicy dokonuj\c rejestr[cji oświ[dcz[j\, że st[rtuj\ w Biegu n[ wł[sn\ odpowiedzi[lność or[z s\ 

świ[domi niebezpieczeństw i ryzyk[ wynik[j\cych z ch[r[kteru tego typu wyd[rzeni[. 

8. Org[niz[tor nie z[pewni[ uczestnikom ubezpieczeni[ od n[stępstw nieszczęśliwych wyp[dków. Wskazane 

jest, [by k[żdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we wł[snym z[kresie. W przyp[dku z[istnieni[ w tr[kcie 

trw[ni[ imprezy j[kichkolwiek zd[rzeń losowych Uczestnicy nie mog\ wnosić ż[dnych roszczeń w stosunku 

do Organizatora z tego tytułu. 

9. Organizator zastrzega sobie, a t[kże Partnerom Biegu prawo do nieodpł[tnego wykorzystania wszelkich zdjęć, 

m[teri[łów filmowych, wywi[dów i n[gr[ń przedst[wi[j\cych Uczestników, które mog\ być bezpł[tnie 

umieszcz[ne n[ wybr[nych nośnik[ch elektronicznych, k[t[log[ch or[z medi[ch: telewizj[, r[dio, g[zety, 

magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświ[dcz[, że Org[niz[tor 

nie jest i nie będzie zobligow[ny do uiszczeni[ j[kichkolwiek opł[t zwi\z[nych z dzi[ł[ni[mi opis[nymi w 

niniejszym punkcie. 

10. C[ły dochód pozyskany z biegu zostanie przeznaczony na reh[bilit[cję Marceliny Makowskiej. 

V. LIMIT UCZESTNIKÓW 

Organizator ustala limit uczestników – 500 osób (decyduje kolejność wpł[t opł[ty st[rtowej). 

VI. OPMATY STARTOWE 

1. Wysokość minim[lnej opł[ty st[rtowej dl[ jednego zawodnika: 

 BIEG GMÓWNY: 37 złotych 

 BIEG DLA DZIECI: 19 złotych 

 BIEG W FORMIE WIRTUALNEJ: 47 zł (p[kiet med[l+ wysyłk[) 

 
2. Opł[tę st[rtow\ n[leży wpł[cić pod linkiem:https://time4s.pl/zapisy 

 

3. W dniu zawodów opł[ty oraz datki dla Marcelinki będ\ zbierane do specjalnie przygotowanych puszek 

org[niz[tor[ zbiórki. Opł[t[ st[rtow[ r[z uiszczon[ nie podleg[ zwrotowi. 

4. Przy zapisie na bieg w formie wirtualnej n[leży w formularzu zapisu pod[ć adres do wysyłki. 

5. Wysyłk[ n[st\pi w termie 10 dni od dni[ imprezy, czyli 03.10.2021 

http://www.time4s.pl/
https://time4s.pl/zapisy


TIME4S R[dosł[w Sekiet[ 
ul Ciasna 4m1 93-546 Módź 

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

 

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

1. Org[niz[tor gw[r[ntuje numer st[rtowy or[z p[mi\tkowy med[l n[ mecie. Z[w[rtość p[kietów st[rtowych 

będzie uz[leżnion[ od pozysk[nych Sponsorów/P[rtnerów Biegu. 

2. Org[niz[tor z[pewni[ podst[wow\ opiekę medyczn\ podczas trwania imprezy. Decyzje lek[rzy dotycz\ce 

dopuszczeni[ lub kontynuow[ni[ Biegu podcz[s imprezy s\ ost[teczne i nieodwoł[lne. 

VIII. POMIAR CZASU 

1. Elektroniczny pomi[r cz[su z[ pomoc\ zwrotnych numerów st[rtowych z chipem. Numer st[rtowy n[leży 

z[mocow[ć czterem[ [gr[fk[mi z przodu n[ odzieży wierzchniej t[k, by był widoczny. 

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

1. Podczas biegu głównego na dystansie 4km będzie prowadzona klasyfikacja OPEN dla kobiet i dl[mężczyzn, dla 

pierwszych 3 miejsc z k[żdej k[tegorii przewidzi[ne s\ n[grody rzeczowe. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu n[ w[runki atmosferyczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpr[cuj\ce, a t[kże osoby zwi\z[ne z przeprowadzeniem i org[niz[cj\ 

Biegu nie ponosz\ odpowiedzi[lności względem uczestników z[ wyp[dki, ewentu[lne kolizje, szkody 

osobowe, rzeczowe i m[j\tkowe, które wyst\pi\ przed, w tr[kcie lub po Biegu spowodow[ne przez 

uczestników imprezy lub osoby postronne. Uczestnicy ponosz\ odpowiedzi[lność cywiln\ i pr[wn\ za 

wyrz\dzone szkody. 

4. Uczestnicy m[j\ obowi\zek przestrzeg[ni[ porz\dku publicznego or[z stosow[ni[ się do poleceń służb 

porz\dkowych i osób z[bezpiecz[j\cych tr[sę Biegu. 

5. Org[niz[tor m[ pr[wo usun\ć z tr[sy Biegu or[z terenu imprezy osoby, które w j[kikolwiek sposób z[kłóc[j\ 

porz\dek publiczny, przebieg imprezy lub z[chowuj\ się niezgodnie z Regulaminem. 

6. Org[niz[tor nie ponosi odpowiedzi[lności z[ odwoł[nie imprezy z przyczyn od niego niez[leżnych 

i niemożliwych do przewidzeni[. 

7. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wi\ż\cej interpretacji Regulaminu w sytuacjach spornych. 

8. W spr[w[ch nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

HARMONOGRAM 

10:30 Otwarcie biura zawodów 

 
11:00 Z[mknięcie biur[ z[wodów bieg dl[ dzieci 

11:30 Z[mknięcie biur[ z[wodów bieg główny 

12:00 St[rt biegu głównego n[ 5 km 

13:15 Dekoracja 
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M[pk[ biegu głównego 4km (pętl[ 2km x 2) 

 

Mapka biegu dla dzieci 500m 


