REGULAMIN
NAZWA IMPREZY:
XXIX Bieg im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki
I. Organizator:
- Włocławski Klub Biegacza Maratończyk
- Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku
- Urząd Miasta Włocławek
II. Termin i miejsce:
23 października 2021 r. start i meta ul. Płocka we Włocławku (przy Sanktuarium ks. Jerzego)
III. Trasa:
Dystans 5 km (teren zróżnicowany) W biegu prowadzony będzie pomiar czasu. Ze względów
organizacyjnych ustala się limit czasu do 1 godziny.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 23.10.2021 r. (w
godz. 8.00 - 11.00). Udział w biegu głównym mogą brać osoby, które najpóźniej w dniu zawodów
ukończyły 16 lat. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego
przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.
V. NAGRODY
Puchary dla pierwszych 3 kobiet i mężczyzn
Puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej
Dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg pamiątkowy medal
VI. KLASYFIKACJE
OPEN Kobiet i Mężczyzn
OPEN NW Kobiet i Mężczyzn
Kategorie wiekowe dziewcząt i chłopców
VII.
ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia za pośrednictwem strony www.elektronicznezapisy.pl
2. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy,
dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.
3. Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego otrzymają pamiątkowy medal.
4. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 140 osób lista startowa zostaje zamknięta.
W przypadku nie osiągnięcia limitu do 20.10.2021 r. startowe będzie można opłacić w dniu biegu.
5. Zgłoszenia do biegów dziecięcych również poprzez stronę elektronicznezapisy.pl do dnia
20.10.2021r. W dniu biegu przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia indywidualne do limitu 300
osób o ile limit nie zostanie wcześniej wyczerpany!!!
VIII.
OPŁATY:
1. Opłata startowa wynosi:
- w terminie do 20.10.2021 - 40PLN
- w dniu zawodów – 50 PLN;
- w biegach dziecięcych - 5PLN. - płatne w biurze zawodów
2. Opłata startowa jest dokonywana w formie przelewu tradycyjnego.
WKB Maratończyk
Żabia 12a
87-800 Włocławek
SANTANDER 17 1090 1519 0000 0001 3460 5190
z dopiskiem Bieg Popiełuszki+ "imię i Nazwisko"
3. W przypadku niewyczerpania limitu osób, które dokonały zgłoszenia i wpłaty, istnieje możliwość
zgłoszenia i wpłaty gotówkowej w dniu zawodów.
4. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika w nieprzekraczalnym
terminie do 20.10.2021 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie

podlega zwrotowi.
5. Samo zapisanie się do biegu nie gwarantuje miejsca na liście startowej (tylko zapis i
potwierdzona opłata)
6. Chęć otrzymania faktury proszę zgłaszać poprzez maila: wkbmaratonczyk2009@gmail.com
podając dane do rachunku. Rachunki będą wydawane w biurze zawodów).
IX. PROGRAM MINUTOWY:
8:00-9:45 weryfikacja zapisanych zawodników oraz zapisy do biegów dziecięcych
09.00-11.00 - weryfikacja zapisanych zawodników oraz zapisy do biegu głównego
10.00 – Otwarcie zawodów
10:01 – start biegu dziecięcego na 100m (roczniki 2014 i mł.)
10:10 - start biegu dziecięcego na 200m (roczniki 2012 i 2013)
10:20 - start biegu dziecięcego na 300m (roczniki 2010 i 2011)
10:30 - start biegu dziecięcego na 650m (roczniki 2008 i 2009)
10:50 - start biegu dziecięcego na 1300m (roczniki 2006 i 2007)
11:45 – start Biegu Głównego i marszu NW na 5000 metrów
13:00 – koncert: Ania C. z zespołem
13.30 - ceremonia zakończenia, wręczenie pucharów (muzeum ks. Jerzego)
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu. Numer
startowy jest własnością zawodnika.
• Ubezpieczenie. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie związane z możliwością
wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia
jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem
w Biegu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany formuły biegu w przypadku
nasilenia się sytuacji epidemiologicznej Covid – 19.
• Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń MZ oraz reżimu sanitarnego jak
również zachowania dystansu w biurze zawodów
• Uczestnicy oraz osoby funkcyjne muszą wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym
Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926,
ze zm.).
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora W przypadku pytań prosimy o
kontakt: • wkbmaratonczyk2009@gmail.com

