
REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO „BIEG DLA DAMIANA” 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami Biegu Charytatywnego (zwanego dalej Biegiem) jest Stowarzyszenie 

Harpagan Sosnowiec (zwany dalej Organizatorem) przy wsparciu „W Pogoni za duchem”, 

„Biegowa Kuźnia”, „Fundacja Latawiec” oraz Arcese Polska Sp. z o.o 

2. Cele Biegu: 

a. Pozyskanie środków na leczenie Damiana Fudaleja 

b. Popularyzacja aktywności na świeżym powietrzu oraz promocja zdrowego stylu życia 

wśród dzieci  

i dorosłych. 

II TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 22 września 2018 r. w Sosnowcu, przy Stadionie Ludowym, 

Kąpielisko Stawiki. 

2. Dokładna trasa Biegu oraz lokalizacja Biura Zawodów wskazana zostanie na mapie 

będącej załącznikiem niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1). 

III UCZESTNICTWO 

1. Bieg Charytatywny – „Bieg Dla Damiana” ma charakter otwarty. W Biegu może 

uczestniczyć każda osoba fizyczna bez ograniczeń wiekowych. Trasę można pokonać w 

dowolny sposób: biegiem, marszem lub spacerem. 

2. Uczestnicy niepełnoletni, mogą brać udział w Biegu za pisemną zgodą rodzica lub 

opiekuna prawnego (załącznik nr 3). 

3. Warunkiem udziału w Biegu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego  

w Biurze Zawodów oraz nabycie cegiełki (załącznik nr. 2). 

4. Dokonanie zapisu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu. 

5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Biegu jest podpisanie oświadczenia o braku 

przeciwskazań do udziału w Biegu, które dostępne będzie w Biurze Zawodów. (załącznik nr. 

2). 

6. Uczestnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w Biegu na własną 

odpowiedzialność oraz są świadomi niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru 

wydarzenia. 

7. Organizator nie ustala limitu uczestników. 



8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we własnym 

zakresie. W przypadku zaistnienia w trakcie trwania imprezy jakichkolwiek zdarzeń losowych 

Uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu. 

9. Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających 

Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach 

elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony 

internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie 

jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami 

opisanymi w niniejszym punkcie. 

IV PROGRAM IMPREZY 

1. Charakter imprezy 

a. Bieg, marsz, spacer wszystkich uczestników na wyznaczonej trasie o długości ok. 1,8 km. 

2. Każdy uczestnik wydarzenia może przebiec lub przejść dowolną ilość pętli. (za każdą 

przebiegniętą pętlę Arcese Polska Sp. z o.o. zapewnia dodatkową wpłatę na leczenie 

Damiana). 

3. Program ramowy imprezy: 

a. 22 września - 08:00 - Start wydarzenia 

b. 22 września – 20:00 – Zakończenie i podsumowanie wydarzenia, rozdanie nagród 

c. W każdej chwili możesz do nas dołączyć 

 

V CEGIEŁKA NA LECZENIE 

1. Aby wziąć udział w biegu, należy nabyć cegiełkę charytatywną w postaci pakietu 

biegowego. Nie ma określonej kwoty cegiełki, przy założeniu minimalnym 10 zł dla jednego 

zawodnika. (Z uwagi na charytatywny charakter Biegu mogą Państwo wpłacać kwotę wyższą 

niż przewidziane opłaty startowe.) Każda nabyta cegiełka ma ogromne znaczenie. 

2. Cegiełki będą wydawane w dniu zawodów. Opłata za cegiełkę będzie zbierana do 

specjalnie przygotowanych puszek organizatora zbiórki. Organizatorem zbiórki jest „Fundacja 

Latawiec”. Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przekazany na rzecz FUNDACJA 

POMOCY DZIECIOM I OSOBOM 

CHORYM „KAWAŁEK NIEBA” które przekaże całą sumę na leczenie Damiana. 

3. Całkowity dochód z opłat startowych – zliczony komisyjnie - „Fundacja Latawiec” wpłaci 

na wskazany numer subkonta Fundacji Kawałek Nieba przeznaczonego dla Damiana Fudaleja 

 



VI DODATKOWA POMOC 

Pomóc Damianowi można także dokonując wpłaty na konto: 

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba” 

Bank BZ WBK 

31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 

Tytułem: “1827 pomoc dla Damiana Fudalej” 

 

wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Damian: 

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba” 

PL31109028350000000121731374 

swift code: WBKPPLPP 

Bank Zachodni WBK 

Title: “1827 Help for Damian Fudalej” 

 

Aby przekazać 1% podatku dla Damiana: 

należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243 

oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpisać “1827 pomoc dla 

Damiana Fudalej” 

 

VII ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

1. Organizator gwarantuje numer startowy, słodki poczęstunek oraz napoje. 

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy. 

3. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we własnym 

zakresie. W przypadku zaistnienia w trakcie trwania imprezy jakichkolwiek zdarzeń losowych 

Uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu. 

4. Na trasie biegu nie będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu. 

 

VIII NAGRODY 



1. Organizator i współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do przydzielenia nagród 

rzeczowych ufundowanych przez sponsorów w wybranych przez siebie kategoriach i 

klasyfikacjach. 

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Trasa nie będzie zabezpieczona, na trasie mogą się znaleźć inne osoby niebiorące udziału 

w biegu. 

3. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nie korzystanie ze ścieżek rowerowych 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

5. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem 

 i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, 

ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie 

lub po Biegu spowodowane przez uczestników imprezy lub osoby postronne. Uczestnicy 

ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

6. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu w 

sytuacjach spornych. 

7. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 


