
REGULAMIN IMPREZY  
BIEGOWEJ „POLISH RUN” 

 

 

1. Organizator. 
 

A. Ambasada RP w Królestwie Belgii, Rue Stevin 139, 1000 Bruksela,  
tel.: +32 2 7804500, Fax: +32 (0)2 73 61 881, e-mail: bebruamb2@msz.gov.pl;    

B. Województwa Polski Wschodniej zrzeszone w ramach Domu Polski Wschodniej w Brukseli;  
Avenue de Tervueren 48, 1040 Bruksela, Tel: . +32 2 738 02 20, e-mail: info@eastpoland.eu; 
 

2. Cel wydarzenia. 
 

Celem wydarzenia jest aktywizacja społeczeństwa polonijnego oraz propagowanie zdrowego  
i sportowego trybu życia. Dodatkowym celem imprezy jest integracja międzynarodowych 
środowisk biegowych z obszaru aglomeracji Brukseli włączając w to przedstawicieli świata 
instytucji europejskich, dyplomatów, lobbystów, ale też mieszkańców stolicy Belgii; 
 

3. Trasa biegu. 
 
A. Dystans 10 km, nawierzchnia asfaltowo-piaskowa o zróżnicowanej konfiguracji. 

Punkt odżywczy na 5 km (woda mineralna niegazowana). Ze względu na układ komunikacyjny 
miasta, każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 10 km w czasie 120 min. 
Zawodnik, który nie zmieści się w limicie, ma obowiązek oddać numer startowy na polecenie 
sędziego. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z 
zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na 
mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal; 

B. Dokładne mapa trasy dostępna będzie na stronie internetowej www.polishrun.eu do końca 
lipca 2018 roku; 

4. Program szczegółowy. 

08.00 Otwarcie biura zawodów (Stade Communal Fallon, Avenue Jean-François Debecker  
54, 1200 Woluwe-Saint-Lambert); 

09.00 Start w kategorii dziecięcej 400m; 
09:20 Start w kategorii dziecięcej 800m; 
09:30 Start sztafety w kategorii szkolnej 4x400m; 
09:50 Rozgrzewka przed startem; 
10.00 Start w kategorii 10km; 
12:00 Zakończenie biegu; 
14:00 Zakończenie wydarzenia; 

5. Klasyfikacja. 
 
A. Generalna kobiet i mężczyzn oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych;  
B. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu; 
C. Szczegółowy podział kategorii dodatkowych zostanie zamieszczony na stronie wydarzenia; 
D. Organizator dopuszcza do startu wózki; 
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6. Pomiar czasu. 
 
Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów zintegrowanych z numerem startowym. 
Numer z chipem należy zamocować z przodu koszulki. Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji w 
układzie. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania  
w komunikacie końcowym; 
 

7. Nagrody. 
 
A. Szczegółowe informacje dotyczące nagród w poszczególnych konkurencjach zawodów „Polish 

Run” zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.polishrun.eu najpóźniej do 20 lipca 
2018 r.; 

B. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział w ceremonii dekoracji  
z numerem startowym przypiętym w widocznym miejscu, z przodu – w przypadku 
nieobecności laureatów nagrody przepadają i nie będą wręczone w innym terminie ani 
wysyłane; 

C. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach 
wiekowych; 

D. Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn oraz kategorii innych otrzymają 
pamiątkowe puchary; 

E. Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają: medal. 
 

8. Uczestnictwo. 
 
A. Rejestracja uczestników rozpoczyna się z chwilą otwarcia formularza rejestracyjnego, zaś 

kończy się w dniu 12 września 2018 roku.  
B. Istnieje możliwość rejestracji uczestnictwa także w dniu organizacji wydarzenia, tj. w dniu 23 

września 2018 r., jednak organizator ze względów technicznych, zapewnia sobie prawo do 
ewentualnego braku możliwości dostarczenia pakietów startowych uczestnikom rejestrującym 
się w tym dniu.  

C. Limit startujących - 2000 osób (decyduje kolejność zgłoszeń); Limit może zostać zmieniony 
przez organizatorów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą strony 
internetowej www.polishrun.eu.   

D. Do startu na 10 km dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia; 
E. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo  

w biegu; 
F. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym  

i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń 
ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci; 

G. Wypełnienie karty zgłoszeniowej on-line oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, 
zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował 
się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność; 

H. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się  
z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania; 

I. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów  
do dnia 23 września 2018 r.; 

J. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty 
urodzenia i obywatelstwa ewentualnie dokument uprawniający do klasyfikacji dodatkowej; 

K. Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować 
szczególną ostrożność podczas biegu; 

L. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku; 
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M. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania; 

N. Zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer 
startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie  
z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na 
mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal; 
 

9. Warunki startowe.  
 
A. Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa za bieg główny na dystansie 

10km, która wynosić będzie 10 EUR do dnia 23 sierpnia 2018 r. Od dnia 24 sierpnia 2018 r. 
opłata wynosić będzie 15 EUR. Opłata za bieg dziecięcy na dystansach 400m i 800m wynosić 
będzie 5 EUR do dnia 23 sierpnia 2018 r. Od dnia 24 sierpnia 2018 r. opłata wynosić będzie 10 
EUR.  

B. Bieg sztafety międzyszkolnej 4x400m zwolniony będzie z opłaty startowej.  
C. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia 12 września 2018 r.;  
D. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty 

startowej. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście 
uczestników;  

E. W ramach rejestracji zawodnik otrzymuje numer startowy, obsługę informatyczną mierzenia 
czasu biegu, wodę mineralną na trasie oraz mecie, ma zapewnioną logistykę zaplecza przed  
i po biegu, po podaniu w zgłoszeniu prawidłowego adresu elektronicznego otrzyma uzyskany 
wynik biegu za pośrednictwem e-maila; 
 

10. Zgłoszenia. 
 

A. Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej do dnia 12 września 2018 r. poprzez 
stronę: www.polishrun.eu;  

B. Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia, czy jego zgłoszenie zostało ujęte 
na liście startujących; 

C. W dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji związanych z udziałem  
w wydarzeniu, brakiem możliwości rejestracji, wyczerpaniem się zasobów pakietów 
startowych, wyczerpaniem się przewidzianej ilości medali pamiątkowych, funkcjonalnością 
obiektu, stanowiącego bazę wydarzenia, a także innych, m.in. technicznych aspektów 
wydarzenia.  

D. Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.eastpoland.eu;   
 

11. Postanowienia końcowe. 
 

A. Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem, pobytem i innych kosztów 
technicznych, związanych z uczestnictwem w biegu;  

B. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w czasie imprezy; 
C. Uczestnicy zawodów zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem 

Organizatora w związku z zawodami z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy 
umyślnej lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami; 

D. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które 
może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej 
indywidualnie przez uczestnika; 

E. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do 30 minut po zakończonej 
konkurencji; 
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F. Przekazanie numeru startowego innej osobie powoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ 
prawo do uczestnictwa w zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie; 

G. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy; 
H. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa 

zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez 
Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia 
takich szkód; 

I. Organizatorzy nie odpowiadają za jakość lub właściwą realizację nagród ufundowanych przez 
inne podmioty, występujące w charakterze partnerów / sponsorów wydarzenia;  

J. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego 
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia; 

K. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 
organizatorowi; 


