
 

REGULAMIN POMOCNEJ PIĄTKI – edycja jesienna 

 

 

I. ORGANIZATOR 
Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS 105 oraz ich Rodzin 
„Trwanie” z siedzibą w Poznaniu, ul. Nieszawska 21;  
NIP: 7822374552; Regon: 634389926; KRS: 0000021871 

 

II. CELE 

1. Zebranie funduszy na zwiększenie oferty terapeutycznej podopiecznych Zespołu 

Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu 

2. Promocja Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. 

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

5. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu. 

6. Upowszechnienie biegania w terenie. 

 

 
III. TERMIN IMIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 25 września 2022 w Poznaniu nad jeziorem Maltańskim 

2. Dystans dla biegaczy wynosi: 

a) Dystans główny: 5,4 km bieg / Marsz Nordic Walking / Spacer 

b) Dystans 400m – bieg dziecięcy / bieg dla osób z niepełnosprawnością 

c) Dystans 800m – bieg młodzieżowy / bieg dla osób z niepełnosprawnością 

3. Start będzie miał miejsce w okolicach Mety toru regatowego Malta. 

4. Starty nastąpią w godzinach: 

a) godzina 10:45 – bieg dziecięcy i osób z niepełnosprawnością 400m 

b) godzina 11:15 – bieg dziecięcy i osób z niepełnosprawnością 800m 

c) godzina 12.00 – 5 km bieg  

d) godzina 12.10 – 5 km marsz NW i spacer 



 

W przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających start wspólny, zostanie 
uruchomiona otwarta meta w godzinach 9 – 16 – każdy uczestnik będzie mógł 
wystartować indywidualnie przekraczając w danych godzinach start i metę z 
widocznym numerem startowym. 

5. Trasa przebiegać będzie ogólnodostępnymi ścieżkami wokół jeziora 

Maltańskiego. Niedopuszczalne jest skracanie trasy. Trasa będzie pokazana na 

mapce sytuacyjnej. Oznaczona w newralgicznych miejscach taśmą 

ostrzegawczą bądź przez wolontariuszy wskazujących kierunek biegu. Na 

trasie będą rozmieszczone tablice informujące o pokonanym dystansie oraz na 

skrzyżowaniach z informacją dla rowerzystów i spacerowiczów „UWAGA BIEG” 

 

IV. LIMITCZASU 

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu głównym wynosi: 

a) dla dystansu 5 km; 5 km NW, spacer - 1 godzina 00 minut. 

b) dla dystansów dziecięcego i młodzieżowego brak limitów czasowych 

 
V. ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do 

biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą 

kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w 

biurze zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty 

rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji 

uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie 

z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje 

uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 5 km; Marszu Nordic Walking jest 

ograniczona do 999 osób lub 500 osób (niezaszczepionych) w przypadku 

obostrzeń epidemiologicznych (do limitu nie wliczają się osoby w pełni 

zaszczepione). Mogą być wprowadzone inne limity w zależności od aktualnych 

obostrzeń epidemiologicznych. 

W biegach dzieci / młodzieżowym limit na wszystkie dystanse wynosi 150 osób. 

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 22 września 2022 (po tym 

terminie zgłoszenie elektroniczne jest niemożliwe). W biurze zawodów będzie 

możliwość zapisania dodatkowych osób pod warunkiem dostępności miejsc. 



 

Rejestrując się na bieg w dniu zawodów należy liczyć się z możliwym brakiem 

dostępności poszczególnych składników pakietu startowego. 

Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie 

przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu. 

5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za 

pakiet startowy. 

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 25 września 2022 w biurze 

zawodów w okolicy Startu. 

 

VI. UCZESTNICTWO 

1. Prawo uczestnictwa: 

 w biegu na dystansie 5 km, 5km NW, 5km spacer  

– osoby w wieku powyżej 12 lat dla biegu 5km  

– dla 5km NW i 5km spacer bez ograniczeń wiekowych  

 w biegach 400m i 800m – brak ograniczeń wiekowych  

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w 

Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu 

startowego w dniu zawodów. 

3. Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy wolontariusza lub 

rodziny/opiekuna podczas zawodów 

4. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia 

umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi 

jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem 

Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

5. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy oraz zwrotny chip 

do pomiaru czasu, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal. Na mecie będzie 

dostępny dla uczestników punkt regeneracyjny. 

 

6. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą zwrotnych chipów przymocowanych 

do buta uczestnika.  

7. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do biegu z przymocowanym 



 

na przedniej części koszulki numerem startowym. Zasłanianie numeru startowego w 

części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. 

8. Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipa 

do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego 

medalu. 

9. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników. 

 

 

VII. OPŁATY 

1. Opłata startowa za udział w zawodach: 

- dystans główny 5km, 5km Nordic Walking, 5km spacer 

  - rejestracja do 22.09.2022 – 50zł 

  - rejestracja w dniu biegu – 70zł 

- dystanse 400m i 800m  

  - rejestracja do 22.09.2022 – 30zł 

  - rejestracja w dniu biegu – 50zł 

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Opłata startowa jest wpłatą 
darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia „Trwanie” 

3. Opłat można dokonywać: 

- w dniu zawodów - gotówką lub BLIKiem na telefon w Biurze Zawodów 

gdy będą dostępne miejsca. Organizator nie gwarantuje pełnej 

dostępności zawartości pakietu startowego. 

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24.pl. Do 

22 września 2022 do godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie 

możliwa. 

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 

15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon301345068 

5. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości 

oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów. 



 

6. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne 

z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

VIII. KLASYFIKACJA INAGRODY 

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej dystansu głównego będą uzyskane 

wyniki według elektronicznego pomiaru czasu netto. 

2. Klasyfikacja w biegu głównym 5km 

  - pierwsza trójka kobiet – bieg 5km 

  - pierwsza trójka mężczyzn – bieg 5km 

 Klasyfikacja w marszu Nordic Walking 5km 

  - pierwsza trójka kobiet 5km NW 

  - pierwsza trójka mężczyzn 5km NW 

3. W biegach dziecięcych i młodzieżowych nie będzie prowadzony pomiar czasu. 
 
4.  Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych oraz spacer 5km nie 

będzie prowadzona 

 
IX. ZWROTY I REKLAMACJE 

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne. 

2. W przypadku niemożności przeprowadzenia zawodów w związku z 
wprowadzonymi ograniczeniami, zaproponowany zostanie udział w zawodach 
wirtualnych. Opłata startowa jest bezzwrotna – jest formą darowizny na cele 
statutowe Stowarzyszenia Trwanie.  

3. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać 

do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 

 

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zawody odbywać się będą w reżimie sanitarnym obowiązującym w dniu 
zawodów. 

2. Jeżeli ze względu na obowiązujące w dniu biegu zasady, nie będzie można 
zorganizować biegu w tradycyjny sposób, zostanie uruchomiona otwarta meta 
pozwalająca na starty indywidualne lub bieg odbędzie się w formie wirtualnej. 
Zapisani zawodnicy zostaną o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną (sms 



 

bądź email). Informacja zostanie również udostępniona na stronie internetowej na 
profilu Facebook. Szczegóły dotyczące organizacji biegu w wersji wirtualnej zostaną 
przekazane w momencie podjęcia decyzji o przeniesieniu biegu na wersję wirtualną.  

3. Zawody odbywać się będą bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 

4. Stanowiska wydawania medali oraz punkt regeneracyjny będą wspólne dla 

wszystkich uczestników. 

5. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu  
i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej 
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu 
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego 
dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne  
i nieodwołalne.  

6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują 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). 

7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec 

Uczestników Biegu. 

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia 

obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić w związku  

z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Pomocna Piątka. Obowiązek 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. 

9. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych 

z obecnością lub uczestnictwem w biegu. 

10. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni 

i depozycie. 

11. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej pomiaru czasu. 

 

12. Oficjalne wyniki biegu opublikowane zostaną w terminie 7 dni. 

Bezpośrednio po imprezie zostaną ogłoszone wyniki nieoficjalne. 

 

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach 
spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmian w regulaminie . 
 
14. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu. 



 

 
15. Reklamacje należy kierować drogą mailową na adres: lub listownie na adres 

siedziby organizatora. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi14 dni roboczych od 

otrzymania. 

 
XI. Polityka prywatności 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. 

Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:766182181 oraz Stowarzyszenie na Rzecz 

Uczniów i Absolwentów ZS 105 oraz ich Rodzin „Trwanie” ul. Nieszawska 21, 61-

021 Poznań (zwani dalej „Administratorami”). 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania zadań 

związanych z organizowanym biegiem oraz realizowaniem działań promocyjnych 

biegu w trakcie jego trwania oraz do miesiąca od zakończenia biegu. 

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Administrator może przekazać 

lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. 

wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora 

czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do realizacji biegu. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania 

Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym 

przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą 

Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej  

i zaakceptowanie regulaminu biegu). 

6. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i 

dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są 

zapisywaneprzezAdministratora.Celemzabezpieczeniapoufnychdanychtransakcje 

dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane. 

7. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich 



 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 

prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawia zgody przed jej cofnięciem,  

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, 

miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia: Biuro Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 860 70 86 

9. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, 

jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. 

10. Biorąc udział w biegu uczestnik zezwala organizatorom na nieodpłatne 

wykorzystywanie wizerunku utrwalonego podczas biegu w formie zdjęć i filmów. 

Organizator może używać zdjęć i filmów w celach promocyjnych. 

11. W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych 

uczestnik powinien zwrócić się do organizatora składając oświadczenie o braku 

zgody na wykorzystanie wizerunku w terminie maksymalnie 7 dni po biegu. 

KONTAKT DO ORGANIZATORA: Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS 105 

oraz ich Rodzin „Trwanie” 

Email: pomocnybieg@gmail.com 


