
Regulamin Biegu „ Quarter Marathon z okazji 25 lecia IPA Płock” 

 

CELE IMPREZY 

Uczczenie 25 lat istnienia IPA w Płocku. 

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 

Promocja miasta Płocka w Polsce i na świecie. 

ORGANIZATOR 

Organizatorem„ Quarter  Marathon z okazji 25 lecia IPA Płock” ,w ramach którego organizowany jest 

Bieg na dystansie  1054m jest Fundacja Szybciej Wyżej Dalej z siedzibą w Płocku, ul. Popłacińska 37 

KRS 0000549351– zwana dalej „Organizatorem”. 

TERMIN I MIEJSCE 

Bieg odbędzie się w dniu 16.09.2017 r. w Płocku. 

Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej 

Organizatora: www.                             zwanej dalej „Stroną Internetową” i na FB. 

W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Biegu zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie 

o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie 

później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w 

powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w 

stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora. 

Długość trasy Biegu wynosi 105490 m. 

Na trasie Biegu zostanie oznaczony 5,27450-ty kilometr trasy. 

Uczestnicy posiadają numery startowe. 

Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy 

posiadające przepustkę Organizatora. 

Automatyczny pomiar czasu wykonany będzie przy wykorzystaniu chipa przekazanego w pakiecie 

startowym każdemu uczestnikowi. 

LIMIT CZASU I KONTROLE 

Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:55min:00s, liczony od strzału startera (czas 

brutto). 



Na trasie Biegu będzie znajdował się punkt kontrolny pomiaru czasu wraz z zegarem wyświetlającym 

oficjalny czas biegu na 5,27450-tym km Biegu. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała 

numery startowe Uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający trasę zostaną 

zdyskwalifikowani. 

Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 01h:55min:00s. od strzału startera, zobowiązani są 

do przerwania Biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy ci nie będą klasyfikowani. 

Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną 

odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu 

cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników. 

PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE 

Punkt nawadniania będzie zlokalizowany na 5,27450-tym km Biegu. 

Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek uczestników. 

Punkty medyczne będą znajdowały się na 5,27450-tym km Biegu oraz na mecie i będą obsługiwane 

przez ratowników medycznych. 

UCZESTNICTWO 

Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 09.09.2017 r. 

ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej. 

Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 09.09.2017 r. ukończą 16 lat, pod 

warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony 

Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego 

Uczestnika. Zgodę, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.  

Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie 

odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora. 

Warunkiem udziału w Biegu jest: 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja regulaminu biegu. 

Akceptacja regulaminu Biegu oznacza, ze uczestnik bierze w nim udział na własną odpowiedzialność, 

mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą 

polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć 

wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do 

uczestnictwa w Biegu, co potwierdzone zostało odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, bądź 

złożeniem w dniu odbioru pakietu startowego oświadczenia o braku przeciwskazań medycznych do 

uczestniczeniu w biegu. W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie składa rodzic bądź opiekun 

prawny. 

Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na 

podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na 



odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią.(w przypadku, gdy Uczestnik nie 

może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Odbiór pakietów startowych 

odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Pakiety startowe będą 

wydawane w dniach od 04.09.2017 r. do 08.09.2017 r. w Biurze Zawodów w godzinach 

funkcjonowania Biura. O dokładnej lokalizacji oraz godzinach funkcjonowania Biura Zawodów, 

Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 4 

(trzy) dni przed rozpoczęciem Biegu.  

Trasa biegu nie jest atestowana. 

Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz 

poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, 

które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z 

przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje 

dyskwalifikację. 

Podczas biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip, otrzymany od organizatora. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w 

wyniku uczestnictwa w Biegu. 

Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do 

odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika 

niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas 

Biegu. 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej. 

Organizator ustala limit pakietów na 200 (dwieście) sztuk. O udziale Uczestników w Biegu decyduje 

kolejność zgłoszeń oraz opłacenie „cegiełki promującej sport w wysokości 40zł” – zwanej dalej opłatą 

startową.  Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego 

Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarantowany pakiet otrzymują Uczestnicy, 

którzy opłacą zgłoszenie zanim wyczerpie się limit 200 (dwustu) sztuk. Po wyczerpaniu limitu 

pakietów nie będzie możliwy ich zakup w Biurze Zawodów. 

Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia04.09.2017 r.  

Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej lub w 

Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy. 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się Biegu z przyczyn 

leżących po stronie Organizatora, wniesienia opłaty po terminie lub przekroczenia limitu. 

Poprawnie zarejestrowani uczestnicy (którzy wnieśli opłatę startową) nie maja możliwości zmiany 

biegu. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub 

innej instytucji pośredniczącej w płatności do opłaty startowej należy doliczyć kwotę równą 



wysokości prowizji. W przypadku nie opłacenia prowizji przez Uczestnika, rejestracja nie będzie 

możliwa. 

KLASYFIKACJE 

Podczas Biegu na 10540 m prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników: 

1. Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn – nagradzane pierwsze 3 miejsca kobiet i mężczyzn. 

2. Klasyfikacja OPEN policjantów i członków IPA – nagradzane pierwsze 3 miejsca. 

NAGRODY 

Każdy uczestnik biegu przed biegiem otrzyma pakiet startowy (upominki od sponsorów) oraz 

okolicznościową koszulkę. Wszyscy uczestnicy biegu na mecie otrzymują pamiątkowy medal.   

Puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców kwalifikacji. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio 

po jego zakończeniu. 

2. Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na 
zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego 
zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu wymaga osobnej polisy wykupionej 
indywidualnie przez Uczestnika. 

3. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego 
numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania 
po trasie Biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach 
mechanicznych oraz ze zwierzętami bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. 
Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych. Zabroniony jest 
również bieg ze zwierzętami. 

4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację 
Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie 
podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze. 

5. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 
sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. 
Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie 
Internetowej. 

Fundacja Szybciej Wyżej Dalej 

09-401 Płock 

Ul.Popłacińska 37 

Nr konta: 06 1090 2590 0000 0001 3273 1973 

(cegiełka na promocję sportu) 

                                                                         

 

                                                                                                                                                      ORGANIZATOR 

                                                                                                                  Fundacja SWD:  

                                                                                                                  Rafał Nagadowski – tel. 601-271-465 


