
                          

 Regulamin Biegów Sztafet Samorządowych 

I. CEL BIEGU:
 Promocja kultury fizycznej oraz kultury pamięci we wspólnotach samorządowych .
 Upamiętnienie przełomu Pierwszej Pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski.
 Upamiętnienie 25 – lecia odnowienia Samorządu Terytorialnego w Rzeczypospolitej 

Polskiej.
 Promocja Miasta Lublin oraz miast i gmin powiatu lubelskiego na arenie 

ogólnopolskiej podczas Finału Mistrzostw w Krakowie

II. ORGANIZATOR:
 Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Lublinie;
 Ministerstwo Sportu i Turystyki
 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Główny.

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
 Związek Miast Polskich
 Stowarzyszenie 10 Czerwca
 Urząd Miasta Lublin
 Ognisko TKKF OMEGA w Lublinie
 Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe

IV. PATRONI MEDIALNI:
Redakcja Nowy Tydzień w Lublinie

V. TERMIN I MIEJSCE:
27.05.2015      -      Lublin
Godz. 11:00, Park Ludowy w Lublinie

VI.TRASA I ZASADY BIEGU:
1. Bieg rozgrywany będzie na 1.765  metrowej pętli którą każda z drużyn pokonać musi 

20 razy. (łączna długość trasy to 35,3 kilometra czyli jedna setna obwodu Polski).
2. Zmiany w sztafetach odbywać się będą poprzez przekazanie biało-czerwonej szarfy w 

wyznaczonej strefie zmian.
3. Każdy uczestnik sztafety musi pokonać co najmniej jedno okrążenie.
4. Pomiar czasu każdej sztafety będzie wykonany za pomocą pomiaru elektronicznego.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W biegu sztafetowym będzie mogła wziąć udział sztafeta składająca się z 5 osób, z 

których każda ukończyła 18 lat i nie jest zrzeszona w PZLA lub OZLA.
2. W skład sztafety wchodzą : 

o członek władz samorządu terytorialnego / dowolnego szczebla /
o 2 kobiety
o 2 mężczyzn

Wszyscy muszą być mieszkańcami danego Miasta Papieskiego lub jego powiatu ziemskiego.

http://info.kwietnamila.pl/regulamin-ramowy


VIII. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia do biegu sztafetowego następują poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego (w załączeniu) oraz przekazanie scanu wyłącznie elektronicznie na 
adres Wojewódzkiego TKKF w Lublinie wtkkflublin@wp.pl do dnia 15.05.2015 r. 
Oryginał zgłoszenia należy zabrać ze sobą w dniu imprezy i przekazać 
Organizatorowi.

2. Maksymalny limit uczestników biegu sztafetowego  wynosi 6 zespołów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 

wypełnienia limitu zgłoszeń.
4. Wszystkie zespoły startujące w biegu sztafetowym muszą zostać zweryfikowane w 

Biurze Zawodów znajdującym się w miejscu prowadzenia imprezy w dniu 27 maja 
2015 r. Biuro zawodów czynne w dniu imprezy w godzinach 9:00 – 15:00.

5. Organizator nie pobiera wpisowego

IX. PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW:
Program minutowy zawodów ustala Organizator w każdym Mieście Papieskim.

X. UBEZPIECZENIE:
1. Każdy uczestnik w biegu w sztafecie samorządowej  jest ubezpieczony od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych przez Organizatora.
2. Każdy uczestnik biegu sztafetowego może się dodatkowo ubezpieczyć indywidualnie 

na wypadek kontuzji lub innego zdarzenia, które może stać się udziałem jego w czasie
biegu.

XI. Klasyfikacja:
Regulamin biegu sztafetowego przewiduje jedną główną klasyfikację generalną wszystkich 
sztafet biorących udział w biegu.

XII. NAGRODY:
 3 najlepsze sztafety otrzymują Puchary;
 wszyscy uczestnicy trzech najlepszych sztafet otrzymują medale / złoty, srebrny , 

brązowy /;
 3 najlepsze sztafety otrzymuje dyplomy za zajęcie miejsca;
 wszyscy uczestnicy biegu sztafetowego otrzymują dyplomy uczestnictwa
 najlepsza sztafeta w każdym Mieście Papieskim uzyskuje zaproszenie do udziału w 

Biegu Sztafet Samorządowych Kwietnej Mili rozgrywanych w ramach Memoriału 
Kwietnej Mili w Krakowie w dniu 10 czerwca 2015 r. – koszty uczestnictwa w Finale 
pokrywa Organizator.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje wszystkie zespoły uczestniczące w biegu sztafetowym. 

Odebranie numeru startowego będzie równoznaczne z akceptacją postanowień 
Regulaminu.

2. Każdy uczestnik biegu sztafetowego jest zobowiązany do widocznego umieszczenia 
numeru startowego z przodu pod karą dyskwalifikacji. Sztafety, których uczestnicy nie
będą posiadali numerów startowych nie będą sklasyfikowane.

3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną podczas trwania imprezy
4. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
5. Organizator zapewni uczestnikom biegu dostęp do toalet.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie biegu.
7. Organizator reprezentowany przez Dyrektora Biegu zastrzega sobie prawo do 

wiążącej interpretacji postanowień Regulaminu oraz kwestii nie uregulowanych tym 
Regulaminem.

mailto:wtkkflublin@wp.pl


8. Dyrektor Biegu będzie miał prawo bezwarunkowej dyskwalifikacji sztafety 
uczestniczącej w biegu, jeżeli którykolwiek z jej członków będzie w rażący sposób 
naruszał zasady fair-play lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

9. Dane osobowe uczestników biegu sztafetowego będą wykorzystywane zgodnie z 
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator biegu. 

o przetwarzanie danych pozyskanych w związku z udziałem w biegu 
sztafetowym będzie obejmowało: publikację imienia i nazwiska uczestnika, 
nazwę miejscowości, w której zamieszkuje, pełnione funkcje w organach 
samorządowych - w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane 
będą informacje o biegu.

o uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania.

o podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich nie podanie lub brak zgody na ich przetwarzanie 
uniemożliwia udział w biegu sztafetowym.

o wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i 
zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w 
każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Organizator nie będzie ujawniał tych 
informacji żadnym osobom trzecim.

10. Uczestnik, podpisując oświadczenie, o którym mowa w pkt IX ust. 2 Regulaminu, 
wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie własnego wizerunku utrwalonego w 
formie fotografii lub zapisu wideo. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej i 
nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie wizerunku, 
utrwalonego w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na następujących 
polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. udostępnianie egzemplarza lub kopii, na której wizerunek utrwalono, w celu 
wykorzystania do promocji Organizatora;

c. wprowadzanie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej;
d. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie

i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu zawierającego 
wizerunek, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym;

e. zamieszczenie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i 
bilbordach;

f. emisja w przekazach telewizyjnych;
g. publikowanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika utrwalony w czasie 

biegu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, 

który zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w jego 
postanowieniach, o których będzie zobowiązany poinformować wszystkich 
uczestników przed rozpoczęciem biegu.

4. We wszystkich sprawach dotyczących biegu, a nieobjętych Regulaminem rozstrzyga 
Organizator.

ORGANIZATOR
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