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REGULAMIN 

2. PIKNIKU SPORTOWEGO "BIEGAMY z SERCEM"  

pod Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice  

11.05.2014r (niedziela) 

 

 

I. CEL i ORGANIZATORZY: 

Celem imprezy jest propagowanie sportu jako zdrowego trybu życia oraz zebranie środków 

pieniężnych na zakup profesjonalnej bieżni do chodzenia i biegania dla niepełnosprawnej młodzieży 

z Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach. 

Organizatorami są Fundacja „Biegamy z Sercem” - Gliwice ul. Kościuszki 35 oraz Centrum 

Handlowe EUROPA CENTRALNA - Gliwice ul. Pszczyńskiej 315. 

 

 

II. DYSTANS i START 

1) MARSZO-BIEG dla osób niepełnosprawnych na dystansie 2 km. Prawo startu mają osoby od 16 

roku życia, które poruszają się na wózkach inwalidzkich oraz osoby z udokumentowaną 

niepełnosprawnością ruchową. Osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia), mogą startować tylko za 

zgodą rodziców lub opiekunów 

2 ) BIEG I MARSZ NORDIC WALKING dla osób od 16 roku życia na dystansie 10km (2 pętle) – nowa 

trasa. Osoby do 18 roku życia, mogą startować tylko za zgodą rodziców lub opiekunów. 

3) BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w wieku od 2 do 16 lat na dystansach od 100 do 800 metrów. 

 100m dziewczynki roczniki 2012-2011 (kategoria DZ1) 

 100m chłopcy roczniki 2012-2011 (kategoria CH1) 

 200m dziewczynki roczniki 2010-2009 (kategoria DZ2) 

 200m chłopcy roczniki 2010-2009 (kategoria CH2) 

 300m dziewczynki roczniki 2008-2007 (kategoria DZ3) 

 300m chłopcy roczniki 2008-2007 (kategoria CH3) 

 400m (jedno okrążenie) - dziewczynki roczniki 2006-2004 (kategoria DZ4) 

 400m (jedno okrążenie) - chłopcy roczniki 2006-2004 (kategoria CH4) 
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 600m (półtorej okrążenia) - dziewczynki roczniki 2003-2001 (kategoria DZ5) 

 600m (półtorej okrążenia) - chłopcy roczniki 2003-2001 (kategoria CH5) 

 800m (dwa okrążenia) - dziewczynki roczniki 2000-1998 (kategoria DZ6) 

 800m (dwa okrążenia) - chłopcy roczniki 2000-1998 (kategoria CH6) 

 

START i META wszystkich biegów znajdować się będą na parkingu Centrum Handlowego Europa 

Centralna - Gliwice ul. Pszczyńska 315 - szczegóły na mapce dostępnej pod adresem 

http://biegamyzsercem.pl/organizujemy/piknik-sportowy/2-piknik-sportowy.html 

 

JAK DOJECHAĆ NA ZAWODY 

Do Europy Centralnej można dojechać bezpłatnymi autobusami z Gliwic, Zabrza i Knurowa - więcej 

informacji na stronie EC: europacentralna.eu/jak-dojechac 

Jadąc autostradami A4 i A1 należy na węźle "SOŚNICA" zjechać na DK 44 kierunek Gliwice i 

Tychy, a następnie na rondzie w lewo.  

 

GODZINY STARTÓW: 

1) 11:00 - ZBIÓRKA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW NA LINI STARTU 

2) 11:05 - START Marszo-Biegu dla osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH na 2km. 

3) 11:10 - START Biegu na 10km (2 pętle). 

4) 11:12 START Marszu Nordic Walking na 10km (2 pętle) - Kijkarze ustawiają się za 

biegaczami!! 

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 100 minut. 

5) 13:00 rozpoczną się Biegi dla Dzieci i Młodzieży na dystansach od 100 do 800 metrów. 

 

 

III. KLASYFIKACJA 

1) Marszo-Bieg dla osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH na 2km nie podlega klasyfikacji! 

2) Bieg na 10km - zawodnicy zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach, pod warunkiem 

startu minimum 3 osób w każdej kategorii. Elektroniczny pomiar czasu przy pomocy chipów 

przeprowadzi Firma DataSport. Kobiety K oraz mężczyźni M: 

 K/M 16+ 16-19 lat 

 K/M 20 20-29 lat 

 K/M 30 30-39 lat 

 K/M 40 40-49 lat 

 K/M 50 50-59 lat 

 K/M 60 60 lat i więcej 

http://biegamyzsercem.pl/organizujemy/piknik-sportowy/2-piknik-sportowy.html
http://europacentralna.eu/jak-dojechac
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 Dodatkowo zostanie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii: Pracowników 

Sektora Kolejowego. Zostaną wyróżnione oraz nagrodzone trzy pierwsze osoby w kategorii 

K i M. Klasyfikacja zostanie dokonana tylko pod warunkiem startu minimum 3 osób w każdej 

kategorii. 

3) Marsz Nordic Walking na 10km - zawodnicy zostaną sklasyfikowani osobno w następujących 

kategoriach K oraz mężczyźni M, pod warunkiem startu minimum 3 osób w każdej kategorii. 

Elektroniczny pomiar czasu przy pomocy chipów przeprowadzi Firma DataSport. 

 K/M YOUNG od 16 do 39 lat 

 K/M SENIOR od 40 lat i więcej 

4) Biegi dla Dzieci i Młodzieży -Trzy pierwsze miejsca wśród dziewczynek i chłopców na 

każdym dystansie, bez pomiaru czasu. 

 

 

IV. ZGŁOSZENIA 

Linki do formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie www.biegamyzsercem.pl w zakładce 

ORGANIZUJEMY - 2. PIKNIK SPORTOWY "BIEGAMY z SERCEM"  

 

http://biegamyzsercem.pl/organizujemy/piknik-sportowy/2-piknik-sportowy.html 

Zapisy internetowe prowadzone będą tylko do dnia 4 maja 2014r. lub do 

wyczerpania limitu miejsc!!!! 

Podczas zgłoszeń on-line proszę zwrócić uwagę na prawidłowe uzupełnienie zgłoszenia! Nazwisko 

w polu nazwisko a nie w polu imię!!! System wyszukuje zgłoszeń po nazwisku, złe uzupełnienie 

zgłoszenia skutkuje problemem z odnalezieniem Państwa zgłoszenia.  

 

Jeśli nie zostanie przekroczony limit zgłoszonych zawodników drogą elektroniczną, który łącznie dla 

wszystkich biegów wynosi 950 osób, to będzie możliwość zarejestrowania się w dniu biegu w biurze 

zawodów. 

Listy startowe Biegu Głównego, Marszu NW oraz Marszo-Biegu Rodzinnego dostępne będą na 

www.biegamyzsercem.pl w zakładce - 2. PIKNIK SPORTOWY "BIEGAMY z SERCEM". 

 

Na Listach Startowych znajdą się TYLKO i wyłącznie osoby, które dokonają minimalnej opłaty 

startowej (samo zgłoszenie się do biegu poprzez system elektroniczny nie gwarantuje wzięcia udziału 

w biegu! Miejsce zostaje zapewnione dopiero po wniesieniu opłaty startowej) na konto bankowe 

(UWAGA NOWE KONTO!!!): 

 

 

http://www.biegamyzsercem.pl/
http://biegamyzsercem.pl/organizujemy/piknik-sportowy/2-piknik-sportowy.html
http://www.biegamyzsercem.pl/
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Fundacja „Biegamy z Sercem” 

44-100 Gliwice , ul. Kościuszki 35 

Bank BGŻ S.A. 90 2030 0045 1110 0000 0338 2330 

 

Tytuł przelewu: 

 Dla osób startujących w biegu lub marszu NW na dystansie 10km: OPŁATA STARTOWA 

10km + nazwisko i imię zawodnika 

 Dla osób startujących w Marszo-Biegu na dystansie 2 km: OPŁATA STARTOWA 2km + 

nazwisko i imię zawodnika 

 Dla osób startujących w biegach dla dzieci i młodzieży: OPŁATA STARTOWA dzieci + 

nazwisko i imię zawodnika 

 

UWAGA!!!  

 Można łączyć przelewy dla kilku osób, pod warunkiem, że startują w tym samym biegu. 

Prosimy o oddzielne przelewy jeżeli wnosicie Państwo opłaty za osoby startujące w różnych 

biegach. 

 Raz wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi. 

 Nie dopuszczalnym jest dokonywanie opłaty startowej bez wcześniejszego zgłoszenia się 

poprzez system on-line. Opłaty startowe wniesione bez wcześniejszej rejestracji nie będą 

uwzględniane! Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia do biegu takiej osoby, 

jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości uzyskania zwrotu takiej opłaty 

startowej. 

 Podczas zgłoszeń on-line proszę zwrócić uwagę na prawidłowe uzupełnienie zgłoszenia! 

Nazwisko w polu nazwisko a nie w polu imię!!! System wyszukuje zgłoszeń po nazwisku, 

złe uzupełnienie zgłoszenia skutkuje problemem z odnalezieniem Państwa zgłoszenia.  

 Opłaty startowej nie można przenosić na inną osobę. 

 Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu 

bankowego z winy poczty lub banku. 

 Organizator nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przelewów bankowych lub przekazów 

pocztowych. Zgodnie z poniższym zapisem liczy się data księgowania na naszym koncie 

bankowym, w związku z powyższym prosimy o dokonanie przelewu w takim terminie aby 

zdążył zaksięgować się na naszym rachunku bankowym w wyznaczonym terminie. 

 Listy Startowe aktualizowane będą dwa raz w tygodniu (wtorek i piątek). 
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WYSOKOŚĆ OPŁATY STARTOWEJ: 

I. Bieg i Marsz Nordic Walking na dystansie 10km: 

1) minimum 30,00zł w przypadku przelewu na rachunek bankowy do dnia 31.03.2014r (liczy 

się data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, w przypadku braku pieniędzy na 

naszym koncie bankowym do dnia 31.03.2014 konieczna będzie dopłata), 

2) minimum 45,00zł w przypadku przelewu na rachunek bankowy pomiędzy 01.04.2014r 

04.05.2014r  (liczy się data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, w przypadku 

braku pieniędzy na naszym koncie bankowym do dnia 05.05.2014 konieczna będzie dopłata), 

3) minimum 60,00zł w przypadku dokonania wpłaty w dniu zawodów w biurze zawodów, pod 

warunkiem nie przekroczenia limitu zgłoszeń drogą elektroniczną. 

W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje numer startowy z czipem do pomiaru 

czasu, kupon na posiłek, napój i pamiątkowy medal na mecie. 

 

II. Marszo-Bieg dla osób niepełnosprawnych oraz Biegi dla Dzieci i Młodzieży: 

1) minimum 20,00zł w przypadku dokonania przelewu na rachunek bankowy do dnia 

04.05.2014r (liczy się data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, w przypadku braku 

pieniędzy na naszym koncie bankowym do dnia 05.05.2014 konieczna będzie dopłata), 

2) minimum 40,00zł w przypadku dokonania wpłaty w dniu zawodów w biurze zawodów, pod 

warunkiem nie przekroczenia limitu zgłoszeń drogą elektroniczną. 

W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje kupon na posiłek, napój i pamiątkowy 

medal na mecie. 

Połowa wartości opłat startowych zostanie przekazana na zakup profesjonalnej 

bieżni do chodzenia i biegania dla niepełnosprawnej młodzieży z Zespołu Szkół 

Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach -  www.zszs-gliwice.pl 

 

 

http://www.zszs-gliwice.pl/
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V. BIURO ZAWODÓW i ZAPLECZE BIEGU 

Weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie w dniu zawodów 

(11.05.2014r) w biurze zawodów, które będzie znajdować się na I piętrze (część restauracyjna) 

Centrum Handlowego Europa Centralna. W godzinach: 

 8.00 - 10.30 dla Marszo-Biegu dla osób niepełnosprawnych oraz dla Biegu i Marszu Nordic 

Walking na dystansie 10km 

 8:00 - 12:30 dla Biegów dla Dzieci i Młodzieży 

 

Zaplecze biegu będzie znajdować się na terenie Centrum Handlowego Europa Centralna. Do 

dyspozycji zawodników zostaną przeznaczone miejsce na depozyt, szatnia damska i męska oraz 

prysznice i toalety znajdujące się na terenie galerii Centrum Handlowego - szczegóły na mapkach. 

Dodatkowo w okolicy STARTU i METY zostaną umieszczone przenośne toalety TOI TOI.    

 

 

VI. CEREMONIA ZAKOŃCZENIA ZAWODÓW 

Zakończenie zawodów rozpocznie się o godzinie 14.30 na scenie, która będzie znajdować się w 

okolicy STARTU i METY na parkingu CH Europa Centralna. 

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych ceremonia wręczenia nagród zostanie 

przeniesione na pasaż centrum handlowego. 

Wszyscy zawodnicy Biegu i Marszu NW na dystansie 10km oraz Biegów dla Dzieci i Młodzieży, 

którzy zajmą miejsca od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach, otrzymają pamiątkowe puchary 

oraz upominki. 

Nagrody można odbierać tylko osobiście podczas ceremonii zakończenia zawodów, bez możliwości 

odebrania w innym terminie. 

  

Szczegółowe wyniki pojawią się na stronie www.biegamyzsercem.pl w zakładce ORGANIZUJEMY 

– 2. PIKNIK SPORTOWY "BIEGAMY z SERCEM". 

Dodatkowo zawodnicy Biegu i Marszu NW na dystansie 10km, którzy podczas zapisów podadzą nr 

telefonu komórkowego, otrzymają SMS z osiągniętym przez siebie wynikiem. 

 

Na zakończenie ceremonii wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą zawody 

odbędzie się losowanie upominków oraz BONÓW na zakupy w sklepach znajdujących 

się na terenie Europy Centralnej. 

 

 

 

http://www.biegamyzsercem.pl/
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1) Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i 

stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.  

2) Organizator zapewnia dostęp do szatni oraz złożenia rzeczy w depozycie. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.  

3) Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu. Chip do 

elektronicznego pomiaru czasu znajdować się będzie pod numerem startowym – dotyczy tylko Biegu i 

Marszu NW na 10km.  

4) Numer startowy jest numerem pamiątkowym i nie podlega zwrotowi do Organizatora.  

5) Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.  

6) Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

7) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych  

organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych  imprezy.  

8) Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, zawodnicy biorą udział 

w imprezie na własną odpowiedzialność. 

9) Organizator nie pokrywa kosztów transportu.  

10) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący  sposób 

naruszył regulamin dowolnego biegu zgłoszonego w kalendarzu Polskiego Stowarzyszenia  Biegów lub 

swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu.  

11) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  

12) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

13) Parking, wokół którego będą odbywały się biegi dla dzieci i młodzieży zostanie wyłączony z 

ruchu. Miejsca parkingowe dla zawodników będą znajdować się na parkingach obok. 

14) W ramach akcji na terenie EC odbędą się treningi/spotkania w dniach  

a. 6 kwietnia (godzina 12:30) 

b. 4 maja (godzina 12:30). 

 


