
REGULAMIN IMPREZY 

I Bieg Papieski- „Pobiegnijmy z rodziną ku świętości” 

 

I. Cele imprezy 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Kształtowanie zdrowej rywalizacji między uczestnikami imprezy. 

3. Popularyzacja wartości przekazywanych przez Jana Pawła II, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na rolę rodziny. 

II. Organizator imprezy 

1. Organizatorem imprezy jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.  

2. Współorganizatorem imprezy jest Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej, wspierają ją też wolontariusze. 

3. Środki pozyskane w ramach I Biegu Papieskiego zostaną przekazane Fundacji 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” z przeznaczeniem na stypendia dla zdolnej 

młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin. 

III. Termin i miejsce imprezy 

1. Data: 13 października 2018r. (sobota) 

2. Godzina: 12:00 

3. Miejsce: obszar Miasta Torunia 

4. Dystans: 9666m 

IV. Limit czasu i liczby uczestników 

1. Zawodników obowiązuje limit czasu: 2 godz. 

2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 2 godz. od rozpoczęcia, 

zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

3. Organizator ogranicza liczbę uczestników do 1000 osób. 

V. Uczestnictwo 

1. W I Biegu Papieskim prawo startu mają wyłącznie te osoby, które w dniu 

odbywania się imprezy ukończą 16 lat. Osoby, które do 13 października 2018r. 

nie ukończą 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody 

opiekuna prawnego.  

2. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Zawodów. Lokalizacja oraz godziny pracy Biura Zawodów opublikowane 

zostaną w późniejszym terminie – nie później niż 10 dni przed imprezą. 

3. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania 

bez podania powodów. 

5. Nieodebrane w dniu 13.10.2018r. pakiety startowe nie będą wydawane ani 

rozsyłane w terminie późniejszym. 

6. Podczas rywalizacji będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasów. Każdy 

uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów chip, który musi umieścić przy obuwiu 

(zamocować do sznurowadeł).  

VI. Zgłoszenia 



1. Zgłoszenia do biegu dokonywane będą drogą elektroniczną poprzez formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie https://zapisy.sts-timing.pl/371 

2. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 30 września 2018r. 

3. Limit uczestników w biegu wynosi 1000 osób. 

VII. Opłaty i nagrody 

1. Każdy uczestnik, który ukończy I Bieg Papieski otrzyma na mecie pamiątkowy 

medal.  

2. Wysokość wpisowego jest następująca: 

- pakiety zakupione do 31.07.2018r.: 40,00 zł 

- pakiety zakupione po 31.07.2018r.: 50,00 zł 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery 

startowe do przedniej części koszulek sportowych. 

2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest 

niedozwolone. 

3. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i 

wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w 

formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej 

licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: 

utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do 

pamięci komputera, udostępniania sponsorom oraz partnerom I Biegu 

Papieskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, 

zamieszczania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w 

prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i 

radiowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania 

bez podania powodów. 


