
 

 

 

 

Regulamin 

I Biegu Wolności 

organizowanego w Poznaniu, 03 maja 2019 

 

BIEG WOLNOŚCI organizowany jest dla uczczenia 

Rocznicy otwarcia Kopca Wolności oraz kultywowania idei wolności . 

 

1.Warunki ogólne 
1.1.Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w imprezie 

rekreacyjnej pod nazwą BIEG WOLNOŚCI zwanej w dalszej części „biegiem”, 

organizowanej przez Stowarzyszenie 4activelife , zwane w dalszej części regulaminu 

„organizatorem” w dniu 03 maja 2019 w Poznaniu. 

1.2.Bieg rozegrany zostanie ze startu wspólnego na dystansie 5 i 10 km. 

1.3.Start i meta biegu znajduje się w tym samym miejscu u podnóża Kopca Wolności, 

w okolicach Pola Piknikowego. Trasa przebiega drogami leśnymi w kierunku 

wschodnim. Dokładna mapa z oznaczeniem przebiegu trasy zamieszczona będzie 

na stronie biegu najpóźniej na początku marca 2019. 

1.4.Start biegu o godz. 12:00.  

1.5.Lokalizacja i termin pracy biura zawodów podany zostanie na stronie na 

początku kwietnia 2019 r. 

1.6.Osoby wpisane na listę startową biegu zwane są w dalszej części regulaminu 

uczestnikami. 

1.7.W biegu uczestniczyć będą także zawodnicy w kategorii nordic walking na dystansie 5 i 10 km. Za-
wody w tej kategorii rozegrane będą zgodnie z zasadami Polskiego Związku Nordic Walking.  

 

2.Warunki uczestnictwa, bezpieczeństwo 

2.1. Uczestnikami biegu i marszu mogą być osoby od 12 roku życia. Niepełnoletni 

uczestnicy mogą brać udział w biegu pod warunkiem dostarczenia na minimum 60 minut 

przed zaplanowanym startem do biura zawodów (punktu akredytacji) podpisanej przez 

rodzica lub prawnego opiekuna zgody na udział w biegu lub marszu zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2.2. Udział w biegu i marszu nordic walking jest odpłatny  i uwarunkowany dokonaniem 

wpłaty przez aplikację na stronie www.biegwolnoscipoznan.pl lub przed biegiem i marszem 

(pod warunkiem, że nie został wyczerpany limit startujących)  zgodnie z zasadami opisanymi 

w dalszej części regulaminu.  

http://www.biegwolnoscipoznan.pl/


2.3. Odpłatność za udział w biegu wynosi 30 PLN (trzydzieści złotych) dla pierwszych 100 osób oraz 40 

PLN dla pozostałych osób i może być wniesiona w terminie nie późniejszym niż do 26 kwietnia 2019 

godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu wynoszącego 500 osób. 

 

3.Klasyfikacja 

3.1. Uczestnicy po przebiegnięciu i przemaszerowaniu wyznaczonej trasy są 

sklasyfikowani na podstawie uzyskanych czasów netto mierzonych za pomocą  

indywidualnych chipów i  sprzętu firmy Chronotrack. Osobno sklasyfikowane zostaną 

kobiety i mężczyźni. 

3.2.Każdy uczestnik startuje z przypiętym do koszulki indywidualnym numerem 

startowym z bezzwrotnym chipem pomiaru czasu. Numery startowe wraz z chipem 

pomiaru czasu uczestnicy odbierają osobiście  w miejscu Startu , w punkcie 

akredytacji zlokalizowanym na Polanie Piknikowej po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz przekazaniu podpisanego oświadczenia o stanie 

zdrowia, zgody na uczestnictwo w biegu zgodnie z załącznikiem nr. 3 do niniejszego 

regulaminu. Uczestnicy zainteresowani otrzymaniem  SMS'a z uzyskanym czasem 

oraz zajętym miejscem w biegu mogą ten wynik otrzymać po wcześniejszym 

poprawnym podaniu numeru telefonu na indywidualnej karcie zgłoszenia zawodnika. 

3.3.Uczestnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze 

zgłoszeniami dokonanymi poprzez zakładkę na stronie internetowej biegu 

www.biegwolnoscipoznan.pl oraz wpłatami dokonanymi poprzez tę zakładkę. 

3.4.Dyskwalifikacja uczestnika startującego  w imprezie BIEG WOLNOŚCI może 

mieć miejsce w przypadku kiedy uczestnik pokonuje trasę w sposób nieprawidłowy  

(korzysta ze środków transportu, biegnie „ na skróty” itp.),łamie zasady marszu 

określonego przez przepisy PZNW lub kiedy  nie stawi się on na miejsce startu biegu 

20  minut przed wyznaczonym startem biegu oraz kiedy nie ukończy konkurencji w 

przewidzianym limicie czasowym tzn. 90 minut. 

3.5.Trasa biegu i marszu będzie częściowo monitorowana wizyjnie, a także 

obserwowana przez  rozstawionych sędziów. 

3.6.Każdy uczestnik startuje z przypiętym do koszulki pamiątkowym numerem startowym  

odbieranym osobiście  w miejscu podanym przez organizatora na stronie biegu. Przy odbiorze 

numeru niezbędnym jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz przekazanie 

podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia, zgody na uczestnictwo w biegu zgodnie z 

http://www.biegwolnoscipoznan.pl/


załącznikami do niniejszego regulaminu. 

3.7.Uczestnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze 

zgłoszeniami dokonanymi poprzez zakładkę na stronie internetowej biegu Dyskwalifikacja 

uczestnika startującego  w imprezie może mieć miejsce w przypadku kiedy uczestnik 

pokonuje trasę w sposób nieprawidłowy  (korzysta ze środków transportu, biegnie „ na 

skróty” itp.) oraz kiedy nie ukończy konkurencji w przewidzianym limicie czasowym tzn. 150 

minut. 

3.5.Wszyscy uczestnicy biegu i marszu, którzy ukończą go w wyznaczonym czasie 

otrzymają pamiątkowy medal, upominek, poczęstunek, a na zakończenie biegu wśród 

uczestników rozlosowane będą upominki i nagrody. 

4.Postanowienia końcowe 

4.1.Bieg i marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

4.2.W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i kierownik 

biegu.    

4.3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu biegu o czym 

niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę biegu  www.biegwolnoscipoznan.pl . 
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