
Regulamin ONKO - BIEG 

    
I. CEL 

 

1.   Zamanifestowanie poparcia dla osób chorych na choroby nowotworowe. 
 
2. Przybliżenie uczestnikom, jak i społeczeństwu - za sprawą obecnych podczas imprezy mediów, 
problematyki nowotworowej oraz podstawowych metod profilaktycznych. 
 
3. Pozyskanie środków na pogłębianie wiedzy, dotyczącej wczesnego rozpoznawania mięsaków 
(łac.-sarcoma) oraz najbardziej potrzebujących pacjentów. 
 
 

II. ORGANIZATOR 

 

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki "Sarcoma", 
ul.Malborska 14/5, 03-286 Warszawa 
 
Strona internetowa stowarzyszenia: www.sarcoma.pl 
 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 

ONKO-BIEG odbędzie się w dniu 2 września 2012 (niedziela) o godz.11
00

 
 
Start, meta, punkty rejestracyjne oraz biuro zawodów znajdowały się będą na parkingu Centrum 
Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul.Roentgena 5 (vis a vis wejścia do przychodni), 
Warszawa - Ursynów. 
 
Biuro zawodów czynne w godz. 9

30
 - 14

30
 

 
 
Program szczegółowy: 
 
11

00 
- rozpoczęcie imprezy 

 
11

30
 - start biegu 

 
12

30
 - rozpoczęcie części artystycznej -  

14
30

 - zakończenie imprezy 
 
 

IV. TRASA 

 

Bieg odbywa się na terenie Centrum Onkologii Instytut na wyznaczonych i zabezpieczonych alejkach. 
W newralgicznych miejscach trasy będą obecni wolontariusze, pokazujący wytyczony szlak biegu. 
Cała trasa oznaczona będzie w stopniu uniemożliwiającym jakiekolwiek pomyłki. Czas biegu wynosi 
1 godzinę. W tym czasie można pokonać dowolną liczbę okrążeń trasy z zastrzeżeniem punktu V.1. 
Długość jednego okrążenia wynosi 1km. 
 

 

http://www.sarcoma.pl/


V. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU 
 

1. W biegu udział może wziąć dowolna osoba, której stan zdrowia pozwala na tego rodzaju wysiłek, 
po uprzednim podpisaniu karty uczestnika w punkcie rejestracyjnym. Uczestnicy biorą udział w biegu 
na własna odpowiedzialność. 
 
2. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą wziąć udział biegu nie więcej niż na dystansie 2 okrążeń( 
2 km) za zgodą opiekunów, wyrażoną na karcie uczestnika Onko-Biegu.  

3. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń policji oraz 
pozostałych osób zabezpieczających bieg. 

4. Karta uczestnika Onko-Biegu jest do pobrania w miejscu odbywania się imprezy jak również na 
stronie internetowej www.sarcoma.pl 

5. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie zdjęć z Onko-Biegu na których może 
znajdować się jego wizerunek do relacji z Onko-Biegu, w publikacjach, informujących o działalności 
stowarzyszenia lub promujących inne inicjatywy.  
 

VI. ZGŁOSZENIA 

 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie będą przyjmowane w jednym z punktów rejestracyjnych, 
znajdujących się na parkingu Instytutu od godz. 9

30
 w dniu odbywania się imprezy. 

 
2. Każdy uczestnik podczas rejestracji otrzyma swój numer. 
 
3. Naklejka z numerem przeznaczona jest do umieszczenia w widocznym miejscu na koszulce. 
 
4. Udział zarówno w imprezie jak i samym biegu jest bezpłatny. 
 
 

VII. ZAKAZY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

 

1. Na całej długości biegu obowiązuje bezwzględny zakaz ruchu kołowego - również rowerowego. 
 
2. Odpowiedzialność za dzieci obecne na imprezie ponoszą rodzice lub opiekunowie.  

3. Opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania wyznaczonej liczby okrążeń przez osobę 
niepełnoletnią, będącą pod jego opieką, i biorą za to odpowiedzialność. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. 
 
5. Uczestników biorących udział w biegu obowiązuje całkowity zakaz schodzenia z trasy biegu. 
 
6. Uczestnicy zobowiązani są do załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych wyłącznie w 
przewidzianych do tego celu kabinach TOI TOI, ustawionych w miejscu rozgrywania imprezy. 
 
7. W trakcie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i 
stosowania środków odurzających. 
 
8. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu. 
 
9. Wejście i przebywanie osób na teren imprezy oznacza jednoczesną akceptację regulaminu. 
 

http://www.sarcoma.pl/


10.Osoby nie przestrzegające regulaminu oraz osoby naruszające porządek i kulturę zachowania 
będą usuwane z terenu imprezy. 
 
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas całego czasu odbywania się imprezy. 
 
2. Organizator ubezpiecza imprezę. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 
 
4. Niniejszy regulamin dostępny jest: 
 
- na stronie internetowej organizatora: www.sarcoma.pl 

- w punktach rejestracyjnych imprezy od godz. 9
30

 do 14
30

 w dniu 02.09.2012.  
 

ORGANIZATOR 
 

http://www.sarcoma.pl/

