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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. I KRWIOBIEG Bydgoszcz (określanej dalej mianem Biegu) 

jest Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 

ul. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz. 

 
III.  BIEG I UCZESTNICY 

Bieg odbędzie się na dystansie 5 km i 10 km – 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. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

Bieg odbędzie się 5. października 2019 r. (sobota) o godzinie 11:00 w Leśnym Parku Kultury i 

Wypoczynku w Bydgoszczy. 
Szczegóły trasy będą opublikowane na stronie rejestracji oraz stronie wydarzenia 

na Facebooku. 

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Każdy startujący biegacz musi dokonać internetowej rejestracji, opłacić pakiet startowy, 

a w dniu biegu zostać zweryfikowany w Biurze Biegu. 

2. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia oraz w przypadku ulgowej opłaty startowej 

dla krwiodawców legitymacji HDK. 

3. Warunkiem dopuszczenia pełnoletniego zawodnika do biegu będzie: 

◦ własnoręczne podpisanie Oświadczenia (dostępnego w Biurze Biegu) o braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu 

◦ złożenie, podczas rejestracji, elektronicznego oświadczenia o: 

▪ zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z potwierdzeniem zapoznania się 
z informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych 

▪ zgodzie na wykorzystanie wizerunku 

▪ zapoznaniu się z Regulaminem Biegu 

4. Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. 

Warunkiem odbioru jest przedstawienie: 

◦ pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby oraz dokumentu tożsamości osoby 

upoważnionej (upoważnienie powinno zawierać:  imię i nazwisko oraz numer dokumentu 

tożsamości osoby upoważnionej) 
◦ wyrażenie przez osobę upoważnioną zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz 

z potwierdzeniem zapoznania się z informacją w sprawie przetwarzania danych 

osobowych 

◦ przedstawienie własnoręcznie podpisanego przez uczestnika oświadczenia o braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu 

◦ przedstawienie własnoręcznie podpisanego przez uczestnika oświadczenia o zgodzie 



na przetwarzanie danych osobowych wraz z potwierdzeniem zapoznania się 

z informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych i o zgodzie na wykorzystanie 
wizerunku oraz o zapoznaniu się z Regulaminem Biegu 

5. Biuro Biegu zlokalizowane  będzie w biurze Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Okręgowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Dr E. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz 

6. Pakiety startowe wydawane będą: 

◦ 04.10.2019 (piątek) – Biuro Biegu – 9:00 – 19:00 

◦ 05.10.2019 (sobota) – Myślęcinek (okolice startu/ mety Biegu) – 8:00 – 10:00 

7. Uczestnicy Biegu zobowiązani są do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo, służb porządkowych, obsługi z ramienia Organizatora oraz stosowania się do 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

8. Biegacze mogą biec jedynie trasą wyznaczoną przez Organizatorów. 

9. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez uczestnika 

są ostateczne i nieodwołalne. 

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

 
VI.  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/ 

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

3. Zgłoszenia i płatności można dokonać jedynie on-line. Nie będzie możliwości zapisu 

w Biurze Biegu, ani przed samym biegiem, nawet w przypadku nieosiągnięcia limitu uczestników. 

4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 01.10.2019 r. lub do osiągnięcia limitu w ilości uczestników. 

5. Limit uczestników wynosi 700 osób. 

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

◦ Honorowy Dawcy Krwi: od 15.07.2019 do 15.08.2019 – 30,00 zł, od 16.08.2019 

do 15.09.2019 – 36,00 zł, od 16.09.2019 do 01.10.2019 – 40,00 zł 
◦ Pozostali Uczestnicy: od 15.07.2019 do 15.08.2019 – 38,00 zł, od 16.08.2019 do 

15.09.2019 – 45,00 zł, od 16.09.2019 do 01.10.2019 – 50,00 zł 

 Podane kwoty zawierają podatek VAT. 

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

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

innego uczestnika. 

9. Nieodebranie pakietu startowego do godziny 10:00 w dniu zawodów, równoznaczne jest 
z rezygnacją z udziału w Biegu. 

10. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą okazać ważny dokument ze zdjęciem w celu 

weryfikacji danych osobowych oraz wieku. W przypadku Honorowych Dawców Krwi, wnoszących 

niższą opłatę startową, powinni dodatkowo okazać legitymację Honorowego Dawcy Krwi. 

11. W ramach opłaty startowej, każdy uczestnik który odbierze pakiet startowy, 

z zastrzeżeniem innych zapisów Regulaminu, otrzyma: 

◦ numer startowy wraz z agrafkami 
◦ zwrotny chip 

◦ upominkowy pakiet – niespodziankę 

◦ medal na mecie 

 

VII. NAGRODY 

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg, otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w określonych kategoriach. 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

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


2. Organizator, przedstawiciele partnerów bądź mediów mogą w dniu Biegu przeprowadzać 

z uczestnikami wywiady, robić im zdjęcia i filmować na potrzeby reklamowe, promocyjne, 
a zgromadzony materiał wykorzystać w Internecie, transmisjach oraz relacjach itp. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć 

i pozostałych materiałów przedstawiających uczestników biegu. Uczestnik wyraża zgodę 

na wykorzystywanie wizerunku poprzez podpisanie odpowiedniego Oświadczenia. 

4. Uczestnik poprzez podpisanie Oświadczenia 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 o ochronie 
danych osobowych z dnia 27. kwietnia 2016 r. 

5. Każdy uczestnik Biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego 

w widocznym miejscu, z przodu, na wysokości klatki piersiowej. Zasłanianie, modyfikowanie, bądź 

niezałożenie numeru jest zabronione i grozi dyskwalifikacją. 

6. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia alkoholu, środków odurzających i innych 

niedozwolonych substancji. Za wnoszenie lub spożycie wyżej wymienionych grozi wykluczenie z 

imprezy w dowolnym momencie jej trwania. 
7. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu. 

8. Organizator zapewnia depozyt w pobliżu startu i mety Biegu. 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. Nie ponosi też 

odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed, w trakcie i po Biegu. 

10. 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. 
11. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

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

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

doprecyzowanie i wyjaśnienie kwestii spornych, bądź niejednoznacznych. 

14. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 


