
Regulamin  

2. KRWIOBIEGU Bydgoszcz 

03-11 października 2020 r. 

 

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU 

1. Upowszechnienia biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja idei krwiodawstwa i zbieranie funduszy na jego rozwój. 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

4. Integracja środowiska biegaczy. 

 

II. ORGANIZATORZY 

Głównym organizatorem imprezy pn. 2. KRWIOBIEG Bydgoszcz (określanej dalej mianem Biegu) 

jest Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 

ul. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz. 

 

III.  BIEG I UCZESTNICY 

Ze względów sanitarno-epidemiologicznych wynikających z pandemii koronawirusa, wszystkie 

Biegi  2. KRWIOBIEGU Bydgoszcz, odbędą się w formie indywidualnej. 

Rywalizacje odbędą się na następujących dystansach: 

• bieg 5 km 

• bieg10 km 

• nordic walking 5 km 

 

Uczestnik startuje zgodnie z deklaracją podczas rejestracji. Uczestnikami biegu mogą być osoby 

powyżej 16. roku życia. Osoby poniżej 18. roku życia mogą uczestniczyć w biegu 

za zgodą rodziców. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Organizator Biegu określa jego termin jako przedział czasowy w którym zawodnicy mają 

zrealizować start na 03-11 października 2020 r. Zawodnik może wystartować dowolnego dnia, 

o dowolnej godzinie, w dowolnym miejscu. 

2. Trasa wyznacza samodzielnie każdy uczestnik biegu i powinna ona odpowiadać zadeklarowanemu 

dystansowi. 

3. Pomiar czasu będzie realizowany indywidualnie przez każdego z zawodników za pomocą 

własnych urządzeń pomiarowych. 

4. Bieg powinien zostać zrealizowany w sposób ciągły, nie wolno w jego trakcie zatrzymywać 

aplikacji pomiarowej, robić przerw na odpoczynek. 

5. Z uwagi na charakter tegorocznego biegu, nie będzie prowadzona tradycyjna klasyfikacja 

zawodników. Zachęcamy jednak do dzielenia się wynikami, które można będzie udostępniać 

na Facebooku, na stronie wydarzenia. 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Każdy startujący biegacz musi dokonać internetowej rejestracji, opłaty oraz zaakceptować: 

- regulamin 

- oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w wydarzeniu 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z potwierdzeniem zapoznania się z informacją 

w sprawie przetwarzania danych osobowych 

- zgodę na wykorzystanie wizerunku 

2. Każdy biegacz startuje na własną odpowiedzialność. Z racji formuły biegu, organizator 

nie zapewnia nadzoru medycznego. 

 



3. Pakiety startowe nie będą wydawane. Organizator zapewnia numer startowy w wersji 

elektronicznej do samodzielnego wydrukowania przez zawodnika, jednak jego posiadanie nie jest 

obowiązkowe. Zawodnik może wpisać na niego numer nadany przez system lub wybrać własny. 

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

II.  ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

1. Zgłoszenia na Bieg będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny 

 na stronie internetowej www.pck.org.pl/bydgoszcz i pod adresem 

https://b4sportonline.pl/KRWIOBIEG_Bydgoszcz/zapisy_na_krwiobieg_1/3622 

2. W przypadku niepełnoletności uczestnika, zgłoszenia dokonuje przedstawiciel prawny, np. rodzic. 

3. Zgłoszenia i płatności można dokonać jedynie on-line. 

4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 08.10.2020 r. 

5. Opłata startowa za udział w Biegu dla jednej osoby wynosi: 

◦ Honorowy Dawcy Krwi:  40,00 zł 

◦ Pozostali Uczestnicy:  50,00 zł 

Warunkiem naliczenia zniżki dla krwiodawcy, jest podanie numeru legitymacji HDK.  

W przypadku problemów z weryfikacją numeru legitymacji, organizator zastrzega sobie możliwość 

potwierdzenia jej autentyczności, poprzez przesłanie przez uczestnika jej skanu  na adres e-mail 

organizatora, pod rygorem niewysłania pamiątkowego medalu. 

 Podane kwoty zawierają podatek VAT. 

7. Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania zgłoszenia, dokonując płatności w systemie Blue Media 

lub po rejestracji i zaznaczeniu opcji „przelew zwykły”. W drugim wypadku, wpłat należy 

dokonywać bezpośrednio na nasze konto: 

KUJAWSKO – POMORSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY 

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 

ul. Dr E. Warmińskiego 10, 85 - 054 Bydgoszcz 

39 1160 2202 0000 0002 4987 4042 (Bank Millennium) 

UWAGA! W tytuł przelewu należy wpisać: KRWIOBIEG – imię i nazwisko, 

np. KRWIOBIEG – Jan Kowalski. 

8. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty 

na innego uczestnika. 

9. W przypadku braku możliwości startu, organizator potraktuje wpłatę jako darowiznę na rzecz 

rozwoju honorowego dawstwa krwi. 

 

II. NAGRODY 

1. W ramach opłaty startowej, wszyscy zarejestrowani zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal 

(możliwość odbioru osobistego bądź wysłka pocztą na podany adres – zgodnie 

z deklaracją dokonaną podczas rejestracji) oraz możliwość pobrania w formie elektronicznej numeru 

startowego. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dołączenia do medalu drobnych upominków, jednak 

to uzależnione jest od hojności sponsorów i partnerów. 

3. Wysyłki nagród będą realizowane od 06.10.2020 do 25.10.2020. 

4. Odbiór osobisty medalu możliwy będzie od 12.10.2020. Wszystkie nieodebrane do końca 

października br. medale, zostaną wysłane pocztą. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania materiałów, zdjęć 

udostępnionych przez uczestników na stronie wydarzenia na facebooku. 

3. Uczestnik poprzez zatwierdzenie odpowiedniej zgody, zezwala na wykorzystanie jego danych 

osobowych na potrzeby organizacji, realizacji i promocji Biegu, a także w celu przesłania 

do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, zgodnie z art. 6 ust. 1 ogólnego Rozporządzenia 

http://www.pck.org.pl/bydgoszcz
https://b4sportonline.pl/KRWIOBIEG_Bydgoszcz/zapisy_na_krwiobieg_1/3622


o ochronie danych osobowych z dnia 27. kwietnia 2016 r. 

4. Organizator apeluje do zawodników o przestrzeganie podczas biegu prawa, zasad szeroko 

rozumianego  bezpieczeństwa oraz fair play. 

5. Uczestnicy startują w Biegu na własną odpowiedzialność. Przez akceptację niniejszego regulaminu 

uczestnik zrzeka się prawa do dochodzenia od organizatora roszczeń w razie wystąpienia szkody w 

związku z uczestnictwem w wydarzeniu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w regulaminie zmian, mających na celu jego 

doprecyzowanie i wyjaśnienie kwestii spornych, bądź niejednoznacznych. 

8. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 


