
Regulamin Biegu Charytatywnego 

„Bieg dla Domowego Hospicjum dla Dzieci” 

 

I. Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji wirtualnego Biegu 
Charytatywnego „Bieg dla Domowego Hospicjum dla Dzieci”, 
zwanego dalej Biegiem. 
2. Cele Biegu: 

- pozyskanie środków na leczenie pacjentów Domowego Hospicjum dla 
Dzieci 

- promowanie idei opieki paliatywnej 
- promocja zdrowego stylu życia 

3. Organizatorem Biegu jest Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci, 
zwana dalej Organizatorem. 

  II.  Termin i Miejsce 

1. Bieg odbędzie się w dniach 21.09-27.09.2020r  
2. Trasę biegu ustala uczestnik na dystansie 5km lub 10km 

III.   Warunki Uczestnictwa w Biegu Głównym 

1. Wirtualny Bieg Charytatywny „Bieg dla Domowego Hospicjum dla 
Dzieci” ma charakter otwarty, ogólnopolski. Uczestnikiem Biegu 
może zostać każda osoba fizyczna, która do dnia 21.09.2020 
ukończy 18 lat. 

2. Uczestnicy niepełnoletni, którzy w dniu biegu nie ukończyli 18 lat 
mogą brać udział w Biegu za  zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. Warunkiem udziału w Biegu jest poprawne wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: https://zapisy.time-

sport.pl/piatka-dla-domowego-hospicjum-dla-dzieci-v4499  do dnia 31.08.2020r.  
4. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
5. Uczestnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w Biegu na 

własną odpowiedzialność oraz są świadomi niebezpieczeństw  
i ryzyka wynikającego z charakteru tego typu wydarzenia. 

6. 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. 

V.  Limit uczestników 

Organizator ustala limit uczestników – 5km- 250 osób oraz 10km 
250 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). 

VI.  Opłaty startowe 

1. Wysokość minimalnej opłaty startowej do dnia 31.07.2020 wynosi: 
30 zł (lub więcej*), od dnia 1.08-31.08.2020r opłata wynosi: 
40zł(lub więcej*), 

* Z uwagi na charytatywny charakter Biegu mogą Państwo wpłacać 
kwotę wyższą niż przewidziana opłata startowa. 

2. Opłatę startową należy wpłacić za pomocą systemu płatności 
dostępnego przy formularzu zapisu. 

3. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

VII.  Świadczenia dla uczestników 

1. Organizator zapewnia pamiątkowy medal.  

VIII. 8.Harmonogram wydarzenia: 

-  31 sierpnia 2020r, godz.23:59 – zakończenie zapisów internetowych 

-  21 wrzesień 2020r - start biegu wirtualnego 

-  27 wrzesień 2020r - koniec biegu wirtualnego 

-  28 wrzesień 2020r, - koniec terminu na przesyłanie aktywności z biegu. 

Wynik musi być zarejestrowany za pomocą dowolnej aplikacji 

(Endomondo, Garmin, Polar, Suunto, TomTom lub innej), gdzie będzie 

dostępna data, dystans i czas biegu.  

 

 



IX. Klasyfikacja i nagrody 

1. Każdy uczestnik, który ukończy Bieg Charytatywny zgodnie z 
Regulaminem otrzyma unikatowy, pamiątkowy medal. 

 

Kontakt: biegdhdopole@gmail.com 


