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REGULAMIN CHARYTATYWNEGO BIEGU „KILOMETRY POMOCY” DLA SZYMONA SIUZDAKA 

1. ORGANIZATOR  

Organizatorem Charytatywnego Biegu KILOMETRY POMOCY dla Szymona Siuzdaka jest Fundacja 

PETRALANA, ul. Konstytucji 74, Bytom, NIP: 6263017389, KRS: 0000543620. 

2. CEL 

• Pozyskanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację 9-letniego Szymona Siuzdaka z 

Bytomia, który na skutek wypadku komunikacyjnego doznał ciężkich obrażeń ciała.  

• Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, w który nierozerwalnie wpisany jest 

ruch. 

• Wspieranie inicjatyw integrujących mieszkańców Bytomia i okolic. 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

Bieg odbędzie się̨ 28.11.2021 r. na terenie Parku Miejskiego im. Franciszka Kachla w Bytomiu. Oficjalne 

otwarcie biegu odbędzie się̨ o godz. 10.00, całe wydarzenie potrwa do godz. 14.00. Trasa biegu 

przebiegać́ będzie wyznaczonymi alejkami parku. Trasa biegu o długości 2 km zostanie oznaczona. 

Za każdy przebiegnięty kilometr, każdego uczestnika Fundacja PETRALANA przekaże 5 zł. Warunkiem 

pokonania dystansu jest przekroczenie linii start/meta na której odbywa się pomiar czasu i ilości 

pokonanych kilometrów, pozyskany w oparciu o ilość pokonanych okrążeń trasy biegu.  

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

• Z uwagi na uwarunkowania pandemiczne liczba niezaszczepionych uczestników biegu nie 

może przekroczyć 250 osób.  

• Górny limit uczestników wynosi 299 osób.  

• Zawody zostaną przeprowadzone w duchu fair play. W trakcie biegu dokonywany będzie pomiar 

czasu, jak również pomiar długości pokonanego przez uczestnika dystansu. Każdy uczestnik 

ma obowiązek zapoznania się̨ z Regulaminem biegu oraz jest zobowiązany do jego 

przestrzegania. 
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• W Charytatywnym Biegu KILOMETRY POMOCY dla Szymona Siuzdaka prawo do startu mają 

wyłącznie te osoby, które najpóźniej 27.11.2021 r. ukończą 18 lat lub osoby poniżej 18. roku 

życia, ale pod warunkiem, jeśli pozostają pod opieką rodzica/opiekuna lub dostarczą pisemą 

zgodę na udział w biegu rodzica/opiekuna.  

• Każdy uczestnik biegu musi zostać́ zweryfikowany w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji 

uczestnicy pełnoletni musza ̨ posiadać dokument ze zdje ̨ciem w celu weryfikacji danych 

osobowych. 

• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu be ̨dzie własnore ̨czne podpisanie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji biegu oraz oświadczenie o braku 

przeciwskazań do uczestnictwa w biegu, ewentualnie zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze wskazanych zaświadczeń powinno zostać 

złożone przy potwierdzeniu udziału lub rejestracji do biegu. W przypadku osób niepełnoletnich 

oświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim, powinno być podpisane także przez 

rodzica/opiekuna. 

• Każdy uczestnik biegu musi bezwzgle ̨dnie podporza ̨dkować się poleceniom Organizatora. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegaja ̨cego Regulaminu 

biegu. 

• Zabrania sie ̨ startu w zawodach uczestnikom pozostaja ̨cym pod wpływem niedozwolonych 

środków odurzających oraz alkoholu. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników biegu zgubione, uszkodzone 

lub zniszczone.  

• Zweryfikowanie sie ̨ w Biurze Zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z 

akceptacja ̨ postanowień Regulaminu biegu. 
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5. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

• Zgłoszenia do Charytatywnego Biegu KILOMETRY POMOCY dla Szymona Siuzdaka 

przyjmowane będą drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.zmierzymyczas.pl do 

26.11.2021 r. 

• Opłata startowa za udział w biegu dla osób dorosłych wynosi 30 zł. Opłatę za pakiety startowe 

pracowników Spółki PETRALANA ponosi pracodawca.  

• Cały dochód zostanie przeznaczony na cel biegu. Organizator nie wystawia faktur VAT ani nie 

dokonuje zwrotu wpłaconej już̇ opłaty startowej. Dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne 

z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Za zgłoszenie uważa sie ̨ łącznie dopełnienie wszystkich poniższych czynności:  

a) zgłoszenie i dokonanie opłaty startowej,  

b) złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwskazań do uczestnictwa w biegu lub 

analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów, 

c) złożenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zwia ̨zku z uczestnictwem w biegu,  

d) w przypadku osób niepełnoletnich złożenie zgody na udział w biegu podpisanej przez rodzica lub 

prawnego opiekuna. 

Biuro Zawodów be ̨dzie czynne od godziny 9:00 28.11.2021 r. 

6. KATEGORIE I NAGRODY 

• Charytatywny Bieg KILOMETRY POMOCY dla Szymona Siuzdaka ma charakter otwarty. 

• Wszyscy uczestnicy zawodów po przekroczeniu linii mety otrzymają pamiątkowy medal. 

• Po zakończeniu biegu odbędzie się honorowanie drobnymi upominkami uczestników, którzy 

pokonali najdłuższy dystans, w trzech kategoriach: 

Kobiety: I, II, III miejsce 

Mężczyźni: I, II, III miejsce 

Dzieci do 15 lat: I, III, III miejsce 

http://www.zmierzymyczas.pl/
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7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na 

wysokości klatki piersiowej. 

• Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od nieszcze ̨śliwych wypadków. 

• Organizator nie zapewnia szatni i depozytu. 

• Bieg odbe ̨dzie sie ̨ bez wzgle ̨du na warunki atmosferyczne. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu biegu. 

• W sprawach nieobje ̨tych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  


