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1 Organizator 
Fundacja RNRS 
ul. Witosa 9B/21 
87-100 Toruń 
KRS: 0000777120 
REGON: 382864322 
NIP: 8792711292 

2 Cele imprezy 
• Rywalizacja sportowa 
• Propagowanie zdrowego trybu życia 
• Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu 

3 Termin 
Toruńskie 5 odbędą się w następujących terminach: 

• 15.07.2022 - piątek, godz. 19:00 
• 12.08.2022 - piątek, godz. 19:00 
• 23.09.2022 - piątek, godz. 19:00 
• 14.10.2022 - piątek, godz. 19:00 

Linia startowa zostaje zamknięta po 5 minutach od strzału 
startera 

4 Dystans 
Każdy bieg odbywa się na tej samej trasie. 
Długość trasy to 5 km 
Trasa posiada atest PZLA 
Trasa jest w całości o nawierzchni asfaltowej 
Trasa opublikowana jest na stronie www.torunskie5.pl 

5 Biuro zawodów 
Namiot przy zegarze słonecznym w Dolinie Marzeń w Toruniu. 

6 Start/Meta 
Dolina Marzeń w Toruniu, przy zegarze słonecznym 
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7 Warunki uczestnictwa 
7.1 Uczestnikiem biegów może zostać każda osoba, która do dnia 

poprzedzającego dzień startu ukończyła 16 lat. 
7.2 Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia 

na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich 
podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia startu jest 
obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem 
osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze 
zawodów. 

7.3 Wszyscy zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że 
startują w biegu na własną odpowiedzialność, i że nie występują 
przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu. 

7.4 Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości 
(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli 
tożsamości i daty urodzenia. 

7.5 Odbiór pakietu startowego za osobę trzecią możliwy jest na 
podstawie upoważnienia. Konieczne jest okazanie ksera 
dokumentu tożsamości, pisemnego upoważnienia tej osoby oraz 
podpisanej karty zgłoszeniowej. 

7.6 Wzór upoważnienia i karty zgłoszeniowej znajduje się na stronie 
www.torunskie5.pl w zakładce DLA UCZESTNIKÓW / DO 
POBRANIA 

7.7 Nieodebrane pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane 
w terminie późniejszym. 

7.8 Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z 
przodu ciała w widocznym miejscu niczym nie przesłonięty ani 
nie zmodyfikowany. 

7.9 Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu 

8 Zgłoszenia 
8.1 Zgłoszeń online można dokonywać przy pomocy 

elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej 
organizatora www.torunskie5.pl 

8.2 Organizator ustala limity zgłoszeń na: 
• 15.07.2022 - 200 osób 
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• 12.08.2022 - 200 osób 
• 23.09.2022 - 200 osób 
• 12.10.2022 - 200 osób 

8.3 Terminy zgłoszeń elektronicznych upływają:  
• 13.07.2022 do godziny 12:00 
• 10.08.2022 do godziny 12:00 
• 21.09.2022 do godziny 12:00 
• 12.10.2022 do godziny 12:0 

8.4 Dokładne terminy i godziny funkcjonowania Biura Zawodów 
podane są na stronie www.torunskie5.pl w zakładce PROGRAM 

8.5 Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz 
zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową 

9 Opłata startowa 
9.1 Opłata startowa jest stała i wynosi 37,00 zł za każdy bieg. 
9.2 Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne 

(tpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym  
9.3 Opłata nie jest ważna, jeżeli została dokonana po terminie lub 

gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. 
9.4 Opłata startowa nie podlega zwrotowi 
9.5 Jeżeli nie dokonasz płatności w trakcie rejestracji to otrzymasz 

link przypominający na maila. Link ten wygasa na 2 dni przed 
rozpoczęciem każdego biegu (środa, 12:00) 

9.6 W przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem 
zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego. 

9.7 W ramach wpisowego organizator zapewnia 
• start w zawodach 
• elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy 
• ubezpieczenie PZU OC 
• dostęp do toalet przed i po starcie w zawodach 
• numery startowe 
• napoje po zakończeniu biegu 
• poczęstunek po zakończeniu biegu 
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• zabezpieczenie medyczne 
• medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg 
• inne świadczenia w miarę możliwości organizatora 

10 Przepisanie pakietu 
10.1 Przepisanie pakietu na osobę trzecią jest możliwe na na 2 dni 

przed rozpoczęciem każdego biegu (środa, 12:00) po 
wcześniejszym poinformowaniu organizatora pod adresem 
torun@torunskie5.pl 

10.2 Nie ma opłat manipulacyjnych za przepisanie pakietu. 

11 Depozyt 
11.1 W Biurze Zawodów będzie dostępny depozyt dla zawodników 

chcąc pozostawić swoje rzeczy na czas biegu. 
11.2 Depozyt musi zostać odebrany do 1 godziny po zakończeniu 

biegu. 
11.3 Worki na depozyt będą dostępne w pakietach startowych. 

12 Zasady rywalizacji 
12.1 Wszystkich zawodników na trasie obowiązują 

• zasady fair-play, 
• zakaz ingerowania w oznakowanie tras, 
• przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach 

publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg 
publicznych, 

• obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służb 
odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w 
tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb 
zabezpieczających trasę biegów z ramienia Organizatora, 

• zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów, 
• zakaz zaśmiecania trasy 
• zakaz niszczenia przyrody. 

13 Klasyfikacje 
13.1 Po ostatnim biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje: 
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• klasyfikacja generalna (OPEN) kobiet i mężczyzn; 
• klasyfikacja wiekowe kobiet i mężczyzn: 

o K 18-29 M 18-29 
o K 30-39 M 30-39 
o K 40-49 M 40-49 
o K 50-59 M 50-59 
o K 60-69 M 60-69 
o K 70 i starsze M 70 i starsi 

13.2 Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej jest 
ukończenie co najmniej 2 z 4 biegów 

13.3 Klasyfikacja będzie stworzona na podstawie sumy czasów 2 z 4 
najlepszych biegów 

14 Nagrody 
14.1 W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (na wszystkich 

dystansach): puchary oraz nagrody rzeczowe 
14.2 W klasyfikacji wiekowej: statuetki 
14.3 Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii 

dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników 
nagrody przepadają i nie będą wręczone 

14.4 Nagrody mogą się dublować. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii 
generalnej będą dekorowani w kategoriach wiekowych. 

15 COVID-19 – sytuacja epidemiologiczna 
15.1 Limit uczestników możliwych do rejestracji może zostać 

dostosowany do obowiązujących w dniu biegu restrykcji 
sanitarnych związanych z COVID-19 

15.2 Sposób przeprowadzenia startu każdego z dystansów może 
zostać dostosowany do obowiązujących w dniu biegu restrykcji 
sanitarnych związanych z COVID-19 

15.3 W skrajnym wypadku może dojść do odwołania wydarzenia. W 
takiej sytuacji wszystkim uczestnikom przysługuje pełny zwrot 
opłaty wpisowej. 

15.4 Wszelkie aktualne zasady i ograniczenia obowiązujące w dniu 
wydarzenia będą opublikowane na stronie www.torunskie5.pl 
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16 Postanowienia końcowe 
16.1 Ze względów bezpieczeństwa organizator może zmienić lub 

skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków 
atmosferycznych odwołać zawody. 

16.2 Zawodnik startując w wydarzeniu wyraża zgodę do 
wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji oraz 
przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów. 

16.3 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwości zmian w 
regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich 
uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na 
stronie internetowej zawodów. 

 


