
Regulamin 

Regulamin sztafetowego „Biegu Erasmusa”, odbywającego się z okazji 30-lecia programu 
Erasmus+ oraz w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. 

Cele imprezy: 

- Uczczenie 30 rocznicy uruchomienia europejskiego programu Erasmus (obecnie Erasmus+); 

- Wsparcie projektu WalkCamp (walkcamp.pl), realizowanego przez Fundację Jaśka Meli Poza 
Horyzonty; 

- Promocja zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej; 

- Międzynarodowa integracja z uczestnikami i byłymi uczestnikami programu Erasmus+. 

 

Organizator  

Organizatorem sztafetowego „Biegu Erasmusa” jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, al. 
Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000024777, NIP 9521913280, REGON 015438288. 

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 22 46 31 4545 oraz mailowo: 
lsmogorowski@frse.org.pl lub korespondencyjnie: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, al. 
Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, z dopiskiem: Eurodesk Polska 

I. Termin i miejsce  
1. Bieg odbędzie się 30 września 2017 r. w Parku im. Szymańskiego w Warszawie 

(dzielnica Wola). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i miejsca 
rozgrywania biegu lub jego przerwania, jeśli wystąpią okoliczności niezależne od 
Organizatora. 

2. Start biegu nastąpi o godz. 12.00.  
3. Całkowity dystans do pokonania: 30 km. Długość poszczególnych zmian 

sztafetowych: 5km. Bieg będzie rozgrywany na pętli o długości 2,5 km. Każdy z 6 
członków sztafety ma do pokonania dwie pętle. Trasa nie posiada atestu PZLA. 

4. Biuro Zawodów będzie się mieściło: w przeddzień biegu – w Sali Sesji Urzędu 
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, przy Al. Solidarności 90 (01-003 Warszawa), w 
godzinach 14.00 – 19.00; w dniu biegu – w miasteczku biegowym w Parku im. 
Szymańskiego, w oznaczonym miejscu, w godzinach: 9.00 – 11.00. Weryfikacja i 
odbiór pakietów startowych odbywa się tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów, w 
podanych wyżej miejscach i godzinach. 

II. Limit czasu  
1. Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny 30 minut. 
2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do 

przerwania biegu i zejścia z trasy. 
III. Uczestnictwo  
1. Prawo startu w biegu mają osoby powyżej 18 roku życia lub osoby powyżej 16 roku 

życia, które przedstawią pisemną zgodę na udział w biegu, podpisaną przez rodziców 
lub prawnych opiekunów. Każda z osób startujących musi podpisać oświadczenie o 
akceptacji niniejszego regulaminu oraz braku przeciwskazań do udziału w biegu. 

http://walkcamp.pl/


2. Sztafeta musi składać się z 6 osób (w tym co najmniej jednej kobiety), które pokonują 
poszczególne 5-kilometrowe zmiany w kolejności wskazanej w formularzu 
zgłoszeniowym i zgodnie z posiadanym numerem startowym, na których oznaczone 
są numery zmian. 

3. Jedna z osób w drużynie może startować na dwóch zmianach, o ile zostało to 
uwzględnione w formularzu rejestracyjnym. W przypadku nagłej niedyspozycji 
któregoś z członków sztafety, podwójny udział w biegu członka sztafety można zgłosić 
w godzinach pracy biura zawodów, dniu poprzedzającym imprezę lub w dniu imprezy. 

4. Jedna osoba może startować w więcej niż jednej sztafecie, ale tylko na różnych 
odcinkach, pokonując kolejny raz dystans 5 km – o ile zostały spełnione warunki z 
punktu III. 3. Nie jest możliwy bieg z dwoma numerami startowymi jednocześnie. 

5. Wszystkie sztafety startujące w biegu muszą zostać zweryfikowane. Weryfikacji 
można dokonać w biurze zawodów – weryfikacji dokonuje kapitan sztafety (osoba 
zgłaszająca sztafetę) lub osoba pisemnie upoważniona przez kapitana. 

6. W celu weryfikacji należy przedstawić: 

a. Wypełnioną we wszystkich punktach kartę startową (do pobrania ze 
strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem), podpisaną 
przez wszystkich członków drużyny; 

b. Oświadczenie o znajomości i zaakceptowaniu postanowień regulaminu 
biegu (załącznik nr 1 do karty startowej), podpisane przez wszystkich 
członków drużyny; 

c. pisemne zgody rodzica/ opiekuna prawnego (stanowiące załącznik nr 2 
do karty startowej) dla wszystkich niepełnoletnich członków drużyny. 

7. W Biurze Zawodów kapitanowie otrzymują pakiety startowe dla całej drużyny, 
zawierające m.in.: numery startowe, agrafki, pamiątkowe koszulki, wydawane 
zgodnie z wcześniejszą deklaracją rozmiaru w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana 
rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie 
dłużej niż do 15 września 2017 r. Ewentualna wymiana koszulki na inny rozmiar może 
nastąpić 30 września po godz. 11.00, organizator nie gwarantuje jednak dostępności 
innych rozmiarów. 

8. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów w godzinach określonych w 
niniejszym regulaminie nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym. 

9. Dystansów poszczególnych zmian nie można zmieniać. 
10. O kolejności zawodników na poszczególnych zmianach decyduje kapitan w 

formularzu zgłoszeniowym. Dane te można edytować online do 23 września 2017 r. 
lub osobiście w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego (w tym celu należy 
mieć przygotowaną odpowiednio wypełnioną kartę startową). 

11. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć bezzwrotne numery startowe 
przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (kurtki, bluzy itp.). Numer 
startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w 
całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest 
zabroniona pod karą dyskwalifikacji. W numerze startowym znajduje się chip do 
pomiaru czasu. 

12. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem 
bezpośrednim, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do 
Organizatora. 



13. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania zawodów, którą pełnić 
będą ratownicy Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK. 

14. Kapitan sztafety (lub osoba przez niego wyznaczona) ma obowiązek udziału w 
odprawie, która odbędzie się pół godziny przed startem, o godz. 11.30. Podczas 
odprawy każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową. Aby dokonać zmiany, zawodnik 
musi w wyznaczonej strefie zmian przekazać pałeczkę sztafetową następnemu 
zawodnikowi w drużynie, a następnie przekroczyć linię mety. Zgubienie pałeczki i 
zakończenie biegu bez niej oznacza dyskwalifikację zespołu. 

IV. Zgłoszenia  
1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce na 

stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl/bieg 
2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: 

zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu 
opłaty startowej, która w całości przekazana zostanie na cele charytatywne 
(szczegółowe informacje znajdują się w punkcie V. 1.) 

3. Organizator ustala limit startujących drużyn na 100 (600 uczestników), z czego część 
miejsc zarezerwowana jest dla byłych i obecnych beneficjentów programu Erasmus+, 
łącznie z jego wcześniejszymi edycjami.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitów. 
5. Zgłoszenia online zostaną zamknięte 23 września 2017 r. Po tym terminie nie należy 

również dokonywać nowych płatności (nawet wtedy, gdy formularz zgłoszeniowy 
został wypełniony w terminie). 

6. Zgłoszenia drużyn, które do dnia 23 września 2017 r. nie wniosły opłaty startowej, 
zostaną po tym dniu usunięte. 

7. Zwolnione w ten sposób miejsca zostaną przeznaczone do rejestracji uzupełniającej, 
która będzie trwała do 25 września 2017 r. Organizator zastrzega sobie prawo do 
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitów. W takiej 
sytuacji zawieszona zostanie również możliwość dokonywania wpłat. 

V. Opłaty  
1. Opłata startowa dla drużyn wynosi minimum 180 zł (30 zł od osoby). Kwota ta jest w 

całości przekazywana na cele charytatywne i może być większa. Za wpłaty powyżej 
500 zł organizator przewiduje zamieszczenie logo drużyny/ firmy/ organizacji/ 
instytucji na liście darczyńców honorowych biegu zamieszczonej na stronie biegu. 
Uzbierane środki w całości wesprą innowacyjny projekt WalkCamp dla osób po 
amputacjach, realizowany przez Fundację Jaśka Meli Poza Horyzonty, partnera biegu. 

2. Opłaty startowej można dokonać online (z poziomu profilu rejestracyjnego) za 
pośrednictwem serwisu www.tpay.com – opłata trafia na utworzone w tym celu 
konto Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. 

3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwie 
sztafety na liście startowej, do której po uruchomieniu rejestracji przekieruje 
zakładka „lista startowa” na stronie biegu. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie 
pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem 
telefonicznie: +48 (22) 46 31 4545 lub mailowo: lsmogorowski@frse.org.pl 
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub 
banku. 

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

http://www.erasmusplus.org.pl/bieg
http://www.tpay.com/


5. Drużyny, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny 
zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane 
potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona przez Fundację 
Jaśka Meli Poza Horyzonty, na konto której przekazywana jest cała kwota wpłat za 
wpisowe za bieg. 

6. Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed 
wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę 
wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową. 
Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/ udostępnianie 
faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa 
wystawcy faktury, tj. Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, która jest odbiorcą wpłat, 
do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.  

VI. Depozyty  
1. Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający 

zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym i oznaczonym miejscu. Worek 
można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia 
przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności 
za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie 
przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 

VII. Klasyfikacje i wyniki  

1. Wyniki końcowe powstaną przez złączenie wyników wszystkich zmian. Każdy 
uczestnik będzie miał również możliwość sprawdzenia swojego czasu 
indywidualnego. 

2. Podczas „Biegu Erasmusa” prowadzone będą następujące klasyfikacje:  

a. Klasyfikacja generalna; 

b. Klasyfikacje dodatkowe – sztafety będą klasyfikowane w następujących 
kategoriach:  

- Byli i obecni Beneficjenci programu Erasmus+ wraz z jego poprzednimi 
edycjami, za wyjątkiem sektora Szkolnictwo wyższe (studenci i pracownicy 
uczelni) 

- Byli i obecni Beneficjenci programu Erasmus+, sektora Szkolnictwo wyższe 
(studenci i pracownicy uczelni) 

- Sztafety równo zmieszane (3 kobiety, 3 mężczyzn w drużynie) 

3. Kapitan drużyny wybiera odpowiednią kategorię podczas rejestracji. Podstawą 
klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wybór jednej z klasyfikacji dodatkowych 
(VII. 2. b.) nie wyklucza drużyny z klasyfikacji generalnej.  

4. Wszystkie klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od 
strzału startera). 

5. Nieoficjalne wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie bezpośrednio po 
dobiegnięciu do mety ostatniej drużyny (w regulaminowym czasie). 

6. Protesty dotyczące wyników przyjmowane są w dniu zawodów, do pół godziny po 
ogłoszeniu nieoficjalnych wyników. Protesty będą rozpatrywane bezpośrednio po 
zgłoszeniu. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane po rozpatrzeniu 



ewentualnych protestów lub – w przypadku ich braku – bezpośrednio po upływie 
terminu składania protestów. Ostateczna interpretacja wyników należy do 
organizatora, po konsultacji z firmą, która dokonuje podczas biegu elektronicznego 
pomiaru czasu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

VIII. Nagrody  

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą „Bieg Erasmusa”, otrzymują na mecie 
pamiątkowe medale. 

2. Drużyny, które zajmą miejsca I-III w końcowych wynikach, w klasyfikacji 
generalnej oraz dodatkowych kategoriach, otrzymają puchary oraz nagrody 
rzeczowe od organizatora biegu oraz patrona lub patronów biegu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród, w 
wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach. 

IX. Ochrona danych osobowych  

1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i 
promocji biegu oraz wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. 

2. Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem podstawowych danych 
uczestnika podmiotowi wskazanemu w punkcie V. 2. Zakres danych określa 
dostawca usługi płatności i będą one przetwarzane w zakresie niezbędnym do 
realizacji płatności. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści 
jego danych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu. 

X. Postanowienia końcowe  

1. Przebywanie na trasie Biegu Erasmusa bez ważnego numeru startowego jest 
zabronione. Osoby nieposiadające ważnego numeru startowego będą usuwane z 
trasy przez obsługę biegu. Niedozwolone jest poruszanie się po trasie biegu na 
rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz bieg z 
psem (za wyjątkiem psa-przewodnika dla osób niewidomych, ale fakt ten trzeba 
zgłosić Organizatorowi przed biegiem) lub innym zwierzęciem domowym. Chęć 
biegu z wózkiem dziecięcym, a także udział w zawodach osoby poruszającej się na 
wózku dla osób niepełnosprawnych należy również zgłosić do Organizatora przed 
biegiem. Niedozwolone jest korzystanie z kijków. 

2. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych 
przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, wolontariuszy, służby 
porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora, posiadające 
identyfikator z oznaczeniem „Organizator”. 



3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości 
regulaminu (załącznik nr 2 do karty startowej). Podpisując ww. oświadczenie, 
uczestnik wyraża zgodę na udzielenie w razie potrzeby pierwszej pomocy 
medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport 
poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny 
działający w imieniu Organizatora. 

4. Każdy z Uczestników sztafety oświadcza, że: jest zdolny do udziału w biegu; nie są 
mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym, które wykluczają z udziału w 
biegu; startuje na własną odpowiedzialność; 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 biegu mogą 
wiązać się inne, niemożliwe wcześniej do przewidzenia czynniki ryzyka. 
Podpisanie oświadczenia o 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. Decyzje obsługi medycznej 
dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i 
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, wprowadzanie do pamięci komputera, 
wykorzystania do promocji, udostępniania sponsorom, partnerom oraz patronom 
Biegu Erasmusa w celach promocyjnych (ale tylko w kontekście udziału w 
zawodach), zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji oraz Dzielnicy Wola: na promocyjnych materiałach 
drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach 
telewizyjnych i radiowych. 

6. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu 
(ogrodzenia, bramy startowe, namioty itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora 
i zarezerwowane jest dla Organizatora, partnerów i patronów biegu. Zabronione 
jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na 
terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (m.in. strefa startu/ mety, 
miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora. 

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 
Organizatorowi biegu. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga 
Organizator. 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. 

8. Wszystkich uczestników obowiązuje regulamin „Biegu Erasmusa”. 

9. Najważniejsze informacje i aktualności zamieszczane na głównej stronie biegu 
(www.erasmusplus.org.pl/bieg) oraz na stronie wydarzenia na Facebooku nie 
stanowią regulaminu biegu. 

 
  

http://www.erasmusplus.org.pl/bieg

