
REGULAMIN 

III WROCŁAWSKI BIEG AKADEMICKI 

na dystansie 5 km 

Wrocław, 14.05.2017 

 

I. CEL 

 
1. Promocja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako Uczelni wspierającej aktywność 

fizyczną studentów oraz inicjatywy studenckie.  

2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz czynnego wypoczynku. 

3. Promocja Wrocławia jako miasta wspierającego rozwój fizyczny jego mieszkańców. 

4. Zebranie pieniędzy na cel charytatywny. 

II. ORGANIZATOR 

 
1. Organizatorem Biegu jest Informacja Kulturalno-Sportowa Studentów  jako jednostka 

organizacyjna Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

(www.ikss.ue.wroc.pl) poprzez wybrany komitet organizacyjny, na czele którego stoi koordynator 

biegu. 
2. Współorganizatorem Biegu jest Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu.  
3. Organizator informuje, iż zapewnia: 

a) Bezpłatną, profesjonalną pomoc medyczną, 

b) Depozyt, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Odbiór rzeczy 

z depozytu będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Zagubienie 

numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności  

za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  

za pozostawione w depozycie wartościowe przedmioty i dokumenty. 

c) wyznaczenie trasy biegu i oznakowanie ścieżki biegowej 

 

III. KONTAKT 
1. Koordynator biegu:  

Ewa Wójcik  
tel.: 538 045 264 
email: ewa.wojcik@biegakademicki.pl 

 
2. Pomiar czasu i zapisy elektroniczne: 

TOMASZ ZAJĄC ULTIMASPORT PL SPORTOWY POMIAR CZASU 

tel.: 691 601 151 

email: sport@ultimasport.pl 

 

3. Strona internetowa biegu: http://biegakademicki.pl/ 

 

 

 

IV. TERMIN 
1. Bieg odbędzie się 14 maja 2017 r.  

2. Oficjalne otwarcie zaplanowane jest na godzinę 10:00. 

3. Początek biegu planowany jest na godzinę 11:00. 

4. Bieg odbędzie się niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, chyba że Organizator 

podejmie decyzję o przeniesieniu Biegu na inny termin bądź jego całkowitym odwołaniu.  
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V. MIEJSCE I TRASA 

 
1. Bieg zostanie poprowadzony ścieżkami Parku Grabiszyńskiego wedle trasy wytyczonej 

wcześniej przez organizatorów. 

2. Biuro zawodów, miejsce startu i meta znajdują się na obszarze terenów spacerowo - 

wypoczynkowych w Parku Grabiszyńskim - przy otwartej siłowni oraz placu zabaw znajdujących 

się w pobliżu górki, na której usytuowany jest Cmentarz Żołnierzy Polskich. 

3. Bieg odbędzie się na dystansie 5 km.  

4. Uczestnicy będą przemieszczać się po alejkach parku charakteryzujących się szutrowym 

podłożem, fragmentami mającymi charakter leśnych ścieżek. Organizator zwraca uwagę na 

możliwość wystąpienia na trasie przeszkód terenowych (zwężenie ścieżek, kładki mostowe, 

kamienie itp.). 

5. Trasa zostanie oznaczona co około kilometr. 

6. Mapa ze szczegółową trasą oraz umiejscowieniem biura zawodów dostępna będzie na stronie 

internetowej biegu (www.biegakademicki.pl). 

 

VI. UCZESTNICTWO 

 
1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod 

oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu przy odbieraniu pakietu startowego.  

2. Uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która: 

a) w dniu zawodów będzie miała ukończone 18 lat, 

b) w dniu zawodów będzie miała ukończone 16 lat i dostarczy pisemną zgodę  

od pełnoprawnego opiekuna (załącznik nr 2 do regulaminu), 

c) zapisała się na bieg  wedle zasad opisanych w punkcie VII, 

d) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,  

e) w biurze zawodów podpisze przed biegiem oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  

i jego postanowieniami. 

3. Każdy startujący uczestnik powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

4. Organizator ustala limit 500 miejsc startowych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 

liczby miejsc. 

5.  

VII. ZGŁOSZENIE I OPŁATY 

 
1. Zapisy możliwe są do dnia 10.05.2017r. do godziny 23:59 przez internetowy system zapisów 

dostępny na stronie internetowej biegu (www.biegakademicki.pl).  

2. Termin zgłoszeń i wysokość opłat: 

ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (limit 500) i konieczność przygotowania 

specjalnych numerów startowych przyjmuje się trzy terminy:  
a) 01.02.17 r.-28.02.17 r. - 30 zł - pakiet z koszulką; 

b) 01.03.17 r.-31.03.17 r. - 40 zł - pakiet z koszulką; 

c) 01.04.17 r.- 30.04.17 r. - 50 zł - pakiet z koszulką 

d) 1.05.17 r. - 10.05.17 r. - 50 zł - pakiet bez koszulki 

e) Zapisy w dniu zawodów 14.05.2017 r. - 60 zł - pakiet bez koszulki (jedynie w przypadku 

wolnych miejsc). 

3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem  

w biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. 

Zapisy trwają do 10.05.2017r., ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia 

limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały 

opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Osoby zapisane w "ostatniej chwili" i nie 

mające pewności czy ich przelew dotarł powinny poinformować organizatora o tym fakcie 

mailowo na adres kontakt@biegakademicki.pl . 
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4. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na 

inną osobę z zastrzeżeniem braku możliwości zmiany rozmiaru i typu koszulki. 

5. Uczestnik może przenieść opłatę na inną osobę tylko do dnia 30.04.2017r informując o tym 

organizatorów na adres kontakt@biegakademicki.pl. Organizator nie gwarantuje zmiany danych 

osobowych w systemie pomiaru czasu. 

6. Przy Biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów, które księgowane są 

automatycznie.  

7. Dokonując zapisu uczestnik zobowiązany jest do podania rodzaju (damska/męska) i rozmiaru 

koszulki biegowej. Organizator informuje o ograniczonej ilości dostępnych rozmiarów i nie 

gwarantuje ich pełnej dostępności przez cały okres trwania rejestracji. 

8. Część dochodu z wpłat dokonywanych przez uczestników Organizator przekaże na cel 

charytatywny.  

9. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w Biurze Zawodów do godz. 10:30 tylko  

w przypadku wolnych miejsc startowych. Organizator nie gwarantuje otrzymania pełnego pakietu 

startowego. 

 

 

VIII. ORGANIZACJA BIEGU 

 
1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście. 

2. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu biegu 

w godz. 9:00 - 10:30. Niestawienie się uczestnika w wyznaczonym czasie skutkuje 

dyskwalifikacją z biegu. 

3. Podstawowym dokumentem umożliwiającym weryfikację zawodników Wrocławskiego Biegu 

Akademickiego jest ważna legitymacja studencka oraz zaznaczenie opcji student podczas 

wypełniania formularza zapisów. Jej brak powoduje nieuwzględnienie czasu uczestnika  

w klasyfikacji kategorii student. 

4. Osoby nie mogące okazać ważnej legitymacji studenckiej zobowiązane są okazać inny ważny 

dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymację szkolną)  

z zastrzeżeniem, że będą one wówczas uwzględniane wyłącznie w klasyfikacjach ogólnych. 

5. Przed odebraniem numeru startowego uczestnik zobowiązany jest podpisać lub dostarczyć 

wymagane oświadczenia oraz zgodę opiekuna pełnoprawnego w przypadku uczestnika, który  

w dniu Biegu nie ma ukończonych 18 lat. 

6. Start biegu nastąpi o godz. 11:00. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 45 minut. 

Nieukończenie biegu w tym czasie nie gwarantuje dokonania pomiaru czasu. 

7. Każdy z zawodników otrzyma od Organizatora pakiet startowy, w którym znajduje się 

pamiątkowa koszulka (wyłącznie przy zakupie pakietu z koszulką), pamiątkowy numer startowy 

oraz gadżety od partnerów. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru 

startowego innej osobie bez pisemnego zgłoszenia tego faktu w biurze zawodów oraz uzyskaniu 

zgody organizatora.  

8. Każdy uczestnik na mecie, po oddaniu czipa mierzącego czas otrzyma pamiątkowy medal. 

9. Zabronione jest zasłanianie oraz modyfikowanie numeru startowego. Brak numeru startowego 

wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika. 

10. Pomiar czasu zostanie dokonany za pomocą elektronicznego systemu na podstawie 

otrzymanych od organizatora zwrotnych czipów, które należy przyczepić do koszulki.  

11. Niewłaściwe zamocowanie czipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. 

12. W trakcie biegu zawodnik jest zobowiązany przekroczyć bramki mierzące czas. 

13. Klasyfikacje zostaną ustalone na podstawie czasów netto (liczonych od momentu przekroczenia 

linii startu do moment przekroczenia linii mety) za wyjątkiem pierwszych 50 zawodników  

w klasyfikacji ogólnej, których czas będzie czasem brutto. 

14. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do 

decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących 

przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

15. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, 

wrotkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez pisemnego zezwolenia 
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wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Zabrania się 

również startu z kijkami (trekkingowymi, narciarskimi, nordic walking itp.). 

 

 

 

 

IX. KLASYFIKACJE 

 
1. W biegu prowadzone są następujące klasyfikacje: 

a) Ogólna z podziałem na płeć, 

b) Studencka z podziałem na płeć. Tylko w przypadku zdeklarowania się do danej kategorii  

w momencie zapisów.  

2. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia liczby klasyfikacji. 

3.  

X. NAGRODY 

 
1. Dla zwycięzców poszczególnych klasyfikacji przewidziane są nagrody. 

2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji. 

3. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia liczby nagród. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz 

oficjalnej stronie biegu: www.biegakademicki.pl. 

2. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Koordynator Biegu. Jego decyzje są 

ostateczne i niepodważalne. 

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest 

poinformować uczestników w formie komunikatów przesłanych na podane przy rejestracji adresy 

e-mail.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania na własny użytek numerów startowych  

1-25. 

6. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 

7. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób 

zabezpieczających trasę biegu. 

8. Do regulaminu zostają dołączone następujące wzory oświadczeń, niezbędne do uczestnictwa  

w zawodach: 

a) oświadczenie o zdolności do udziału w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, załącznik nr 1, 
c) zgodę na udział w biegu dla osób powyżej 16 roku życia, którą podpisuje pełnoprawny 

opiekun, załącznik nr 2. 
Uzupełnione załączniki  należy dostarczyć w dniu Biegu przy weryfikacji uczestnika w Biurze 

Zawodów. Organizator posiada w tymże dniu wymienione wzory oświadczeń i dopuszcza możliwość 

ich wypełnienia na miejscu wydarzenia. 
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