
Regulamin 

 
POLSKA BIEGA W MOSKWIE 2015 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Akcji „Polska biega” jest AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Czerskiej 8/10. 

2. Organizatorem lokalnym imprezy biegowej „Polska biega w Moskwie” jest Ambasada RP 

w Moskwie ul. Klimaszkina 4.  

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 23 maja 2015 r. na terenie Ambasady RP w Moskwie. 

2. Początek biegów w ramach „Polska biega w Moskwie 2015” rozpocznie się o godzinie 

15:00.  

3. Biegi będą przeprowadzone na następujących dystansach: 

• 50 metrów (do 5 lat), 

• 400 metrów (od 6 do 12 lat), 

• 400 metrów (powyżej 18 lat),  

• 800 metrów (od 13 do 17 lat),   

• 800 metrów (powyżej 18 lat),  

• 2000 metrów (powyżej 18 lat) tzw. Ambasadzka Dwójka 

4. Każdy Uczestnik podczas rejestracji ma obowiązek zadeklarowania startu na 

określonym dystansie, o którym mowa powyżej, odpowiadającego jego rzeczywistym 

możliwościom biegowym i grupie wiekowej.  

5. Na trasie biegu zostanie oznaczony Start i Meta. 

6. Automatyczny pomiar czasu wykonany będzie przy wykorzystaniu chipa 

umieszczonego na bucie  każdego Uczestnika. 

7. Uczestnicy na starcie ustawiają się na wezwanie prowadzącego, według 

deklarowanego przez siebie dystansu podanego w formularzu zgłoszeniowym na 

stronie internetowej. 

8.  Na trasie biegów przebywać mogą jedynie Uczestnicy biegu oraz obsługa biegu. 



9. Uczestników obowiązuje dowolna forma pokonania trasy biegowej: bieg, marsz. 

10.Na trasie biegu nie obowiązują limity czasowe na pokonanie danego dystansu 

11.  Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 

III. UCZESTNICTWO 

1. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zarejestrowane do udziału w 

wybranym przez siebie biegu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Osoby niezarejestrowane nie mogą wziąć udziału w imprezie i biegu, nie zostaną 

również wpuszczone na teren Ambasady. 

3. Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne. 

4. W imprezie „Polska biega w Moskwie 2015” prawo startu mają osoby, które w dniu 

22 maja 2015 roku ukończą 18 lat. 

5. Osoby niepełnoletnie chętne do wzięcia udziału w zawodach zgłaszają rodzice lub 

opiekunowie prawni za pośrednictwem Strony Internetowej, którzy dodatkowo 

podpisują zgodę na uczestnictwo w Biegu. Zgodę należy okazać w Biurze Zawodów 

przy odbiorze pakietu startowego. Wzór oświadczenia - zgody można również pobrać 

ze Strony Internetowej. 

6. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na 

siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z 

odpowiedzialności Organizatora. 

7. Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod 

oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. W 

przypadku nieletnich oświadczenie podpisuje opiekun prawny. 

8. Obowiązek ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków leży tylko i wyłącznie 

w gestii uczestników. 

9. Wszyscy Uczestnicy startujący w „Polska biega w Moskwie 2015” będą 

zweryfikowani w Biurze Zawodów na terenie Ambasady RP w Moskwie  w dniu 23 

maja 2015 roku  w godzinach 14.00 – 14.45. 

10. W Biurze Zawodów Uczestnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. 

numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę.  



11.Osoby, które do dnia  04 maja 2015 roku zarejestrują swój start, otrzymają 

imienny numer startowy oraz pamiątkową koszulkę w wybranym przez siebie 

rozmiarze. Po tym terminie do wyboru będą dostępne jedynie koszulki pamiątkowe w 

rozmiarze M i XL oraz numery startowe bez imienia.  

12. Podstawą odbioru pakietu startowego jest okazanie przez zawodnika dokumentu 

tożsamości w Biurze Zawodów. 

13. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane 

do przedniej części koszulek startowych. 

14. Limit uczestników wszystkich biegów ustalony został na 250 osób. Nie będzie 

możliwe zgłoszenie po wyczerpaniu limitu. 

15. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.  

IV. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetowej www.czasnachip.pl od dnia 3 kwietnia 2015 roku.   

2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 19 maja 2015 roku. Po tym terminie 

zgłoszenia nie będą możliwe.  

3. Zgłoszenia dokonują uczestnicy biegu, jak również kibice. 

4. W dniu startu nie ma możliwości dokonania zgłoszenia. Osoby bez zgłoszenia nie 

będą wpuszczane na teren Ambasady. 

5. O udziale Uczestników w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń. 

V. KLASYFIKACJE 

1. Podczas imprezy „Polska biega w Moskwie 2015”  prowadzone będą następujące 

klasyfikacje: 

Klasyfikacja wiekowe kobiet i mężczyzn na poszczególnych dystansach: 

-  400 metrów (rocznik 2009 - 2006) 

-  400 metrów (rocznik 2005 - 2003) 

-                         400            metrów             (rocznik           1997             i           starsi) 



-  800 metrów (rocznik 2002 - 1998) 

-  800 metrów (rocznik 1997 i starsi) 

-                       2000            metrów            (rocznik            1997            i            starsi) 

2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować 

się będzie mata kontrolna, która odnotowuje pojawienie się zawodnika na każdym 

400 metrze. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może 

spowodować dyskwalifikację. 

3. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie 

brutto i netto. 

4. Wyniki będą dostępne w na stronie internetowej www.czasnachip.pl, w terminie do 

2 dni po zakończeniu biegu. 

VI. NAGRODY 

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą wybrany przez siebie dystans w „Polska 

biega w Moskwie 2015” otrzymują na mecie pamiątkowe medale. 

2. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w odpowiednich grupach 

wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród 

rzeczowych w wybranych przez siebie klasyfikacjach. 

4. Dyplom za ukończenie danego dystansu „Polska biega w Moskwie 2015”  będzie 

gotowy do pobrania w czasie uroczystej dekoracji. 

 

VII. DEPOZYTY  

1. Uczestnikom zostanie umożliwione pozostawienie rzeczy w specjalnie 

wyznaczonym miejscu w budynku recepcyjnym na poziomie 0. Rzeczy można 

odebrać tylko na podstawie numerka. W przypadku zgubienia przez zawodnika 

numeru, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez 

inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów 

wartościowych oraz dokumentów. 

2. Przed biegiem i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z 

przebieralni umiejscowionej w toaletach w budynku recepcyjnym na poziomie -1.  



VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przebywanie na terenie Ambasady RP w Moskwie  w czasie imprezy „Polska 

biega w Moskwie 2015”  jest możliwe wyłącznie na podstawie rejestracji na stronie 

jako zawodnik lub gość/kibic.  

2. Osoby bez rejestracji nie będą wpuszczane na teren Ambasady.  

3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW. 

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Zgłoszenie 

do imprezy możliwe jest jedynie po zaznaczeniu faktu zapoznania się z regulaminem 

na stronie zgłoszeniowej i jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości 

regulaminu.  

5. Zaznaczenie znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił 

zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i 

wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do 

przewidzenia, czynniki ryzyka.  

7. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz 

udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich 

polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz 

wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez 

„Polska biega w Moskwie 2015” , udostępniania sponsorom oraz partnerom „Polska 

biega w Moskwie 2015” w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, 

zamieszczania i publikowania w wydawnictwach „Polska biega” na promocyjnych 

materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w 

przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy 

„Polska biega w Moskwie 2015” oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu 

prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą 



przetrzymywane w bezpiecznym miejscu,  nie będą sprzedawane osobom trzecim 

ani żadnym organizacjom. 

8. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie). 

9. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i 

nieodwołalne. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez 

podania powodów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje 

powstaniem ze strony Organizatora lokalnego dodatkowych zobowiązań w stosunku 

do Uczestnika; 

11. Uczestników biegów obowiązuje niniejszy regulamin. 

12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

organizatorowi lokalnemu „Polska biega w Moskwie 2015”. W sprawach nieujętych 

Regulaminem rozstrzyga Organizator lokalny. Jeżeli którekolwiek z postanowień 

Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do 

wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) 

zachowują ważność. 

 


