
Regulamin wirtualnego biegu „Trzydziestka na 30 - lecie Samorządu Gminy Strzałkowo” 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem wirtualnego biegu „Trzydziestka na 30 - lecie Samorządu Gminy Strzałkowo”, 

zwanego dalej Biegiem, jest Gminy Strzałkowo, a partnerami: Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Strzałkowie oraz Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie. 

II. CEL 

- Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

- Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

- Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii. 

- Uczczenie Jubileuszu 30 - lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce.  

III. TERMIN I MIEJSCE 

Zawodnik może odbyć Bieg w dniach 01.07 - 31.07.2020r. 

Zawodnik może pokonać Bieg w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa 

Zdrowia co do dystansu społecznego. 

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

IV. LIMIT CZASU 

Zawodników nie obowiązuje limit czasu. 

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, 

co równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Zgłoszenia możliwe są od 27 maja do 29 czerwca 2020 roku na stronie 

www.time4run.com.pl. 

Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można 

wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny. 

Uczestnik Biegu otrzymuje w pakiecie startowym okolicznościowy medal oraz koszulkę 

techniczną.  

VI. ZASADY 

Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 30 km.  



Dystans można pokonać zarówno podczas jednorazowego startu, jak i „na raty” rozkładając 

go na odcinki o dowolnej długości  w dniach od 1 lipca do 31 lipca 2020 roku. Nie ma 

znaczenia ile km uczestnik pokona danego dnia - ważne, aby suma biegów dała łącznie 

dystans 30 km.  

Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i 

pokonaną trasę (zegarek z GPS, aplikacja, itd.). Ważne, aby była możliwość przesłania 

zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem.  

Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła dokumentację swojego startu (zdjęcia/zrzuty 

ekranu) na adres: wirtualnatrzydziestka@strzalkowo.pl   

Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie 

www.time4run.com.pl. 

Pakiety (medal + koszulka) będzie można odebrać w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w 

Strzałkowie po 1 sierpnia 2020 r. Za dodatkową opłatą (15 zł) istnieje możliwość wysłania 

pakietu pocztą. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem. 

VII. OPŁATY 

Udział w Biegu jest bezpłatny. 

VIII. KLASYFIKACJE 

Na podstawie przesłanych wyników, prowadzona będzie wyłącznie ogólna klasyfikacja OPEN. 

IX. NAGRODY 

Organizator nie przewiduje nagród za zwycięstwo w Biegu. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Ze względów na specyficzne warunki i zasady przeprowadzenia Biegu apelujemy do 

przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego 

dystansu biegiem lub marszem.  

Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom Biegu informacji dotyczących 

Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a 

także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. 

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania wszelkich materiałów przesłanych przez Uczestników (zdjęć, filmów, itd.), 

które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, 

katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby 

reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie 

zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z powyższymi działaniami, 



udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez 

powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w 

Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu. 

W sprawach nieujętych Regulaminem 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. 

 


