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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Ogólnopolski Bieg Papieski Ochotniczych Hufców Pracy, zwany dalej Biegiem, wpisuje 
się w „Podstawowe kierunki działalności Ochotniczych Hufców Pracy w roku 
szkoleniowym 2022/2023” oraz w zadania określone w „Procesie wsparcia młodzieży 
OHP. Standard wychowania”. 

2. Przedsięwzięcie stanowi formę obchodów Dnia Papieskiego (przypadającego w rocznicę 
wyboru Kardynała Wojtyły na papieża) – polskiego święta ustanowionego przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie papieżowi Polakowi i jest wyrazem czci środowiska 
OHP wobec świętego Jana Pawła II – patrona instytucji. 

3. Jan Paweł II w 2004 r. utworzył w Watykanie departament sportu, który pracuje na rzecz 
promocji sportu jako części kultury i nieodłącznego elementu rozwoju człowieka w służbie 
pokoju i braterstwa. Jan Paweł II mówił: „Umiłowanie sportu jest  budulcem ludzkiej 
solidarności, przyjaźni i dobrej woli między narodami. Niech ćwiczenia fizyczne będą 
częścią waszego poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają 
poczucie godności i sukcesu”. 

4. Tematem Dnia Papieskiego w 2022 r. jest „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor), a Bieg 
Ochotniczych Hufców Pracy odbywa się w intencji pokoju na Ukrainie. 
 

II. ORGANIZATOR 
 

1. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy – Biuro Edukacji i Zatrudnienia. 
2. Krajowe Duszpasterstwo Ochotniczych Hufców Pracy. 
3. Na terenie poszczególnych województw działania przedsięwzięcia koordynują właściwe 

terenowo Wojewódzkie Komendy OHP/Centra Kształcenia i Wychowania. 
4. Partner w Toruniu – Stowarzyszenie Biegaj Za Miastem  
 

III. TERMIN I MIEJSCE 
 

1. Bieg odbędzie się w dniu 15 października 2022 r. (sobota). 
2. Start o godz. 12:00 równocześnie we wszystkich województwach w  kraju. 
3. Trasa Biegu oraz jej długość zostaje ustalona na poziomie WK/CKiW i będzie oznakowana 

w kluczowych miejscach oraz zabezpieczona przez osoby porządkowe. 
 

IV. CEL 
 

1. Obchody Dnia Papieskiego i uczczenie 44 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na 
papieża. 

2. Integracja społeczna środowisk oraz rodzin. 
3. Upowszechnianie biegania jako naturalnej formy ruchu. 
4. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku. 
5. Przypomnienie sylwetki świętego Jana Pawła II jako wielkiego propagatora sportu i 

rekreacji. 
6. Promocja Ochotniczych Hufców Pracy. 
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V. UCZESTNICY 

 

1. Młodzież oraz kadra Ochotniczych Hufców Pracy. 
2. Mieszkańcy/rodziny środowisk lokalnych. 
3. Partnerzy współpracujący z Ochotniczymi Hufcami Pracy. 
4. Inne osoby wyrażające chęć uczestnictwa i spełniające warunki Regulaminu Biegu. 
 

VI. PRZEBIEG 
 

1. Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg Biegu są Wojewódzcy Komendanci 
OHP we współpracy z właściwym terytorialnie Wojewódzkim Duszpasterzem OHP.   

2. Każda Wojewódzka Komenda OHP organizuje Bieg na terenie swojego województwa. 
Centra Kształcenia i Wychowania, w zależności od regionalnej specyfiki funkcjonowania, 
włączają się w przedsięwzięcie organizowane przez Wojewódzką Komendę z terenu 
województwa, na którym dane CKiW jest zlokalizowane lub organizują je we własnym 
zakresie.  

3. Od początku organizacji oraz rozpoczęcia Biegu do jego zakończenia powinni być obecni 
Duszpasterze, którzy biorą czynny udział w pracach organizacyjnych, w tym w zakresie 
promocji i upowszechniania przedsięwzięcia (np. w mediach i rozgłośniach katolickich, 
parafiach, diecezjach) oraz we współpracy z osobami i podmiotami zewnętrznymi (np. 
samorządy, szkoły, sponsorzy, fundatorzy, wolontariusze wspierający zabezpieczenie, 
itp.). Przed rozpoczęciem Biegu Duszpasterz powinien krótko wprowadzić uczestników w 
ideę Biegu, poprowadzić modlitwę na rozpoczęcie, być przy wręczaniu dyplomów i 
pamiątkowych medali, a na zakończenie podziękować wszystkim za udział w Biegu. 

4. Dyrektor CKiW może zwrócić się o wsparcie do Duszpasterza miejscowego. 
5. Wojewódzka Komenda/Centrum Kształcenia i Wychowania: 

a) jest zobowiązana do podjęcia i przeprowadzenia działań organizacyjno-
realizacyjnych zabezpieczających Bieg, w tym zgłoszenie do właściwych 
podmiotów – zgodnie z właściwością terytorialną i specyfiką trasy oraz 
uczestników, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zabezpieczenie 
medyczne, poczęstunek dla zawodników na mecie, uhonorowanie zawodników; 

b) uszczegółowia działania stosownie do lokalnych uwarunkowań oraz w oparciu o 
niniejszy Regulamin opracowuje Regulamin Biegu na poziomie WK/CKiW;  

c) upowszechnia informacje o organizacji i realizacji Biegu; 
d) określa dystans i trasę Biegu, uwzględniając miejsce/miejsca związane z Papieżem 

Polakiem (trasa może obejmować nawierzchnię np. asfaltową,  betonową, żwirową, 
trawiastą, itp.) 

e) ustala limit zawodników biorących udział w Biegu (decyduje kolejność zgłoszeń); 
f) przesyła do Komendy Głównej OHP: 

- do 6 września 2022 r. na adres e-mail: edukacja@ohp.pl informację (w 
formie krótkiego opisu w programie Word) dotyczącą trasy Biegu, tzn. 
zawierającą wskazanie jej długości oraz miejsc związanych z Ojcem 
Świętym i ich roli w Jego życiu; 
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- do 10 października 2022 r. na adres e-mail: edukacja@ohp.pl zbiorczą 
informację dotyczącą liczby zgłoszeń uczestników do Biegu (wzór 
informacji w załączeniu), a następnie do 17 października 2022 r. - po 
realizacji Biegu potwierdzenie tych danych lub ich weryfikację. 

g) wszystkim zawodnikom startującym w Biegu wydaje indywidualne oznakowanie 
zawierające numer startowy. 

6. Każdy uczestnik, który ukończy Bieg otrzymuje pamiątkowe: 
a) imienny dyplom uczestnictwa – wypisany przez WK/CKiW na wzorze 

otrzymanym z Komendy Głównej OHP; 
b) medal pamiątkowy – przekazany do WK/CKiW przez Komendę Główną OHP. 

 
VII. ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Udział w Biegu jest bezpłatny. 
2. Bieg ma charakter rekreacyjny, w którym może wziąć udział każdy, kto zgłosi w nim swój 

udział. 
3. Uczestnicy Biegu startują indywidualnie. 
4. Zgłoszenie zawodników do Biegu następuje w terminie do 7 października 2022 r. w 

formie określonej przez WK/CKiW (dopuszczalna jest możliwość przypadków 
późniejszego zgłoszenia uczestników - w zależności od Regulaminu WK/CKiW). 

5. Uczestnikami Biegu mogą być osoby spełniające warunki niniejszego Regulaminu  
(nie określa się granic wiekowych uczestników). 

6. Warunkiem dopuszczenia do Biegu będzie: 
a) brak przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu potwierdzony 

złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu oraz udziale 
w nim na własną odpowiedzialność, a także akceptacji Regulaminu Biegu: 

- w przypadku osób niepełnoletnich – podpisane przez rodziców (opiekunów 
prawnych), 

- w przypadku osób pełnoletnich –  podpisane osobiście; 
b) pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikatach o Biegu, użycia 
zdjęć i materiałów video na wszystkich polach promocyjnych (www, media, 
plakaty, itp.) 

c) okazanie: 
- w przypadku osób niepełnoletnich - legitymacji szkolnej, 
- przypadku osób pełnoletnich - dowodu tożsamości ze zdjęciem. 

7. Każdy uczestnik Biegu jest zobowiązany do: 
a) umieszczenia na sobie oznakowania udziału w Biegu otrzymanego od WK/CKiW, 

z przodu koszulki tak by było ono dobrze widoczne;       
b) reprezentowania postawy zgodnej z zasadami współżycia społecznego oraz 

przepisami prawa i dobrymi obyczajami; 
c) zapoznania się z Regulaminem Biegu określonego przez WK/CKiW w oparciu o 

niniejszy Regulamin oraz jego przestrzegania. 
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8. Nieprzestrzeganie zasad wynikających z Regulaminu może spowodować dyskwalifikację 
uczestnika z Biegu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Biegu, przez służby porządkowe 
każdej osoby niestosującej się do zasad i przepisów lub której obecność na terenie Biegu 
mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia.  

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, o ile nie będą inaczej stanowić zalecenia służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

2. Organizator: 
a) nie zapewnia uczestnikom Biegu jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w 
związku z obecnością/uczestnictwem w przedsięwzięciu oraz nie ponosi z tego 
tytułu odpowiedzialności; 

b) nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie, na którym 
odbywa się Bieg; 

c) zastrzega sobie prawo do zmian lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu, o czym 
poinformuje najpóźniej przed rozpoczęciem Biegu. 

3. Wszyscy startujący uczestniczą w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
4. Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i za jego start ponosi 

pełną odpowiedzialność. 
5. Informacje o Biegu zostaną upublicznione na stronach internetowych OHP, w mediach 

społecznościowych OHP - Facebook oraz Instagram, w lokalnych mediach, w mediach i 
rozgłośniach katolickich, a także w parafiach i diecezjach. 

6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje organizator Biegu, któremu 
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 

 
IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU 
 

1. Organizator/koordynator terenowy Biegu ma prawo utrwalać jego przebieg dla celów 
dokumentacji oraz promocji Przedsięwzięcia i Przedsięwzięć w przyszłych latach oraz 
sponsorów i fundatorów zabezpieczenia organizacyjnego.  

2. Dane osobowe uczestników Biegu oraz ich wizerunek, jak i wizerunek osób 
przebywających na terenie Przedsięwzięcia może zostać utrwalony, a następnie 
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych. 

3. Administratorem danych osobowych jest właściwy terenowo Wojewódzki Komendant 
OHP/Dyrektor CKiW. 

4. Uczestnik Przedsięwzięcia wyraża pisemną zgodę na wykorzystywanie swojego 
wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z 
informacją o Biegu.  

5. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
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w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

6. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują 
z tego tytułu roszczenia (w tym finansowe). 

7. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, w związku z udziałem w Biegu, może 
obejmować także publikację imienia i nazwiska uczestnika, jego wiek i nazwę 
miejscowości, w której zamieszkuje.   

 
INFORMACJE DODATKOWE 
 

• Wszelkie kwestie organizacyjne, nie objęte Regulaminem (dystanse, limity czasowe, 
trasa, itp.) dostępne będą na stronie wydarzenia na FB- OHP Toruń oraz Stowarzyszenia 
Biegaj Za Miastem 

• Wszelkie zmiany w Regulaminie ogłaszane będą także na. Stronach Organizatora oraz 
Partnera wydarzenia 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


