REGULAMIN
zwany dalej Regulaminem charytatywnego „Biegu Erasmusa+” (Bieg) odbywającego się w ramach
Europejskiej Nocy Sportu oraz z okazji 25-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE):
Narodowej Agencji Programu Erasmus+, na dystansie ok. 8,3 km, w formule współzawodnictwa
4-osobowych sztafet na dystansie 25 okrążeń (Impreza).
1. Cele imprezy:
1. Promocja zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej.
2. Wsparcie projektu WalkCamp (walkcamp.pl), realizowanego przez Fundację Jaśka Meli
Poza Horyzonty.
3. Uczczenie 25. rocznicy działalności FRSE.
4. Międzynarodowa integracja z uczestnikami biegu i wolontariuszami z wielu krajów.
2. Organizator
1. Organizatorem Imprezy 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.
2. Kontakt z FRSE:
Bartosz Baran: bbabran@frse.org.pl, (+48) 22 46 31 361 (sprawy formalne)
Łukasz Smogorowski: lsmogorowski@frse.org.pl
(+48) 22 46 31 4545 (sprawy
merytoryczne)

3. Termin i miejsce
1. Impreza odbędzie się 29 września 2018 r. na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie
(Stadion). Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Imprezy.
2. Bieg w ramach Imprezy odbędzie się w trzech seriach, na płycie Stadionu, na wytyczonej,
odgrodzonej od reszty płyty trasie.
3. Start pierwszej serii Biegu nastąpi o godz. 17.00.
4. Całkowity dystans do pokonania dla Biegu (sztafeta) to ok. 8,3 km (25 okrążeń). Trasa nie
posiada atestu PZLA.
5. Biuro Zawodów będzie się mieściło na Stadionie, w oznaczonym miejscu, w dniu Biegu,
29 września 2018 r., w godzinach 10-15. Weryfikacja i odbiór pakietów startowych
odbywa się tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów.
4. Limit czasu
1. Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 45 minut.
2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do
przerwania Biegu i zejścia z trasy.
5. Uczestnictwo oraz formuła biegu
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
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Regulaminu oraz braku przeciwskazań do udziału w biegu. Oświadczenie to znajduje się
na karcie startowej, dostępnej na stronie www.erasmusplus.org/bieg od 1 września 2018
r.
Sztafeta musi składać się z 4 osób, które pokonają łącznie dystans ok. 8,3 km (25 okrążeń)
na wytyczonym torze biegu w dowolnej, ustalonej przez drużyną kolejności.
Każda osoba w drużynie pokonuje dowolną liczbę okrążeń, ale minimalny dystans do
przebiegnięcia przez jedną osobę to jedno okrążenie.
Jedna osoba może startować w więcej niż jednej sztafecie, ale tylko pod warunkiem
uwzględnienia tego startu w formularzu zgłoszeniowym oraz startu w dwóch różnych
seriach biegu. Nie jest możliwy bieg z dwoma numerami startowymi jednocześnie.
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.
W celu weryfikacji należy przedstawić:
a. Wypełnioną we wszystkich punktach kartę startową (patrz p. III.1.), podpisaną
przez wszystkich członków drużyny;
b. pisemne zgody rodzica/ opiekuna prawnego dla wszystkich niepełnoletnich
członków drużyny.
W Biurze Zawodów kapitanowie otrzymują pakiety startowe dla całej drużyny,
zawierające m.in.: numery startowe, agrafki, techniczne koszulki, rękawki biegowe,
opaski, wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją rozmiaru w formularzu
zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza
zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 13 września 2018 r. Ewentualna wymiana
koszulki na inny rozmiar może nastąpić 29 września w godz. 16-16.45, organizator nie
gwarantuje jednak dostępności innych rozmiarów.
Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów w godzinach określonych w niniejszym
regulaminie nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
W przypadku kontuzji jednego z zawodników/ zawodniczek lub innych czynników
losowych możliwa jest zmiana w składzie drużyny, ale tylko po zgłoszeniu tego faktu
w Biurze Zawodów, najpóźniej do godz. 16 w dniu biegu i pod warunkiem wypełnienia
i podpisania przez osobę rezerwową oświadczenia, dostępnego w Biurze Zawodów,
będącego odpowiednikiem oświadczenia zamieszczonego na karcie startowej.
Skład drużyny można edytować w formularzu online do 25 września 2018 r., za wyjątkiem
rozmiarów rzeczy, które składają się na pakiet startowy (patrz p. III.7.).
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. Chip do pomiaru czasu znajduje się w pałeczkach startowych.
Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem
bezpośrednim, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do organizatora – ze
względu na ograniczoną przestrzeń rozgrywania zawodów i bezpieczeństwo wszystkich
zawodników organizator ustalił limit 5 miejsc w każdej z trzech serii dla osób
poruszających się na wózkach (maksymalnie jedna osoba poruszająca się na wózku w
drużynie). Dopuszcza się wykorzystanie tylko „standardowego” wózka inwalidzkiego,
który posiada następujące cechy: wprawia się go w ruch ręcznie, poprzez popychanie kół
dłońmi. Musi posiadać dwa duże koła z tyłu (20”–25”) i dwa małe koła z przodu (3”–7”),
dwie obręcze do popychania oraz dwa hamulce. Może to być wózek składany bądź
sztywny/nieskładany. Waga wózka musi mieścić się w przedziale 7–25 kg, a użytkownik
musi na nim siedzieć w pozycji wyprostowanej (ok. 90 stopni). Zaleca się, aby tetraplegicy
posiadali kółka antywywrotne. Ustawienie koła napędowego musi mieścić się
w przedziale 0–8 stopni. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania Biegu.

13. Kapitan sztafety (lub osoba przez niego wyznaczona) ma obowiązek udziału w odprawie,
która odbędzie się pół godziny przed startem pierwszej serii. 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.
14. Pełne okrążenie wyznacza przebiegnięcie osoby z pałeczką przez linię startu i mety.
15. Przed trzema seriami głównego biegu sztafetowego odbędą się cztery biegi dziecięce,
uwzględniające następujące kategorie wiekowe:
1. do 6 lat, ok. 150 metrów;
2. przedział 7–9 lat, ok. 333 m;
3. przedział 10–12 lat, ok. 450 m;
4. przedział 13–15 lat: ok. 666 m (dwa okrążenia).
Zgłoszenia do tych biegów można dokonywać w dniu zawodów od godz. 12 w biurze
zawodów lub poprzez formularz online dostępny od 5 września 2018 r. a stronie Biegu.
6. 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 120 (480 uczestników), z czego część
miejsc zarezerwowana jest dla byłych i obecnych beneficjentów programu Erasmus+,
łącznie z jego wcześniejszymi edycjami oraz programów zarządzanych przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji w okresie ostatnich 25 lat.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitów.
5. Zgłoszenia online zostaną zamknięte 27 września 2018 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 27 września 2018 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 28 września 2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitów miejsc. W takiej
sytuacji zawieszona zostanie również możliwość dokonywania wpłat.
7. Opłaty
1. Opłata startowa dla drużyn wynosi 185 zł. Kwota ta jest w całości przekazywana Fundacji
Jaśka Meli Poza Horyzonty na realizację projektu WalkCamp (www.walkcamp.pl) dla osób
po amputacjach.
2. Opłaty startowej dokonuje się online (z poziomu profilu rejestracyjnego) za
pośrednictwem serwisu Tpay.
3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się drużyny na liście startowej (lista startowa
opłacona), do której kieruje zakładka „Rejestracja drużyn” na stronie
www.erasmusplus.org.pl/bieg. Jeżeli po upływie 7 dni od wpłaty drużyna nie pojawi się
na tej liście, należy zgłosić to do Bartosza Barana (bbaran@frse.org.pl). Opłata raz
uiszczona nie podlega zwrotowi.

4. 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.
5. 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.
6. Faktury zostaną wystawione w terminie 14 dni od dnia imprezy.
8. Depozyty
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. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych
oraz dokumentów.
9. Klasyfikacje i wyniki
1. Wyniki końcowe będą zestawieniem wyników wszystkich 3 serii Biegu.
2. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a) Klasyfikacja generalna (OPEN), wszystkich drużyn,
b) Dwie klasyfikacje dodatkowe, do których można zgłosić drużynę na poziomie
rejestracji,
c) Sztafety równo zmieszane (2 kobiety, 2 mężczyzn w drużynie),
d) Beneficjenci programu Erasmus+ i jego poprzednich edycji oraz wszystkich
programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na przestrzeni
ostatnich 25 lat.
3. W klasyfikacji dodatkowej b) skład jednej sztafety mogą stanowić obecni i byli
beneficjenci różnych sektorów i akcji programu Erasmus+ oraz jego wcześniejszych edycji
(np. Comenius, Leonardo da Vinci) oraz programów zarządzanych przez FRSE, takich jak
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Uczestnikami mogą być również
nauczyciele korzystający z programu eTwinning oraz byli i obecni konsultanci programu
Eurodesk Polska.
4. W przypadku wyboru klasyfikacji dodatkowej dopuszcza się „gościnny” udział w sztafecie
jednej osoby nie spełniającej kryteriów tej klasyfikacji;
5. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wybór jednej z klasyfikacji
dodatkowych nie wyklucza drużyny z klasyfikacji generalnej.
6. Wszystkie klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału
startera). Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji dodatkowej jest start co najmniej
czterech sztafet w danej kategorii. Nie jest warunkiem klasyfikacji ukończenie biegu przez
wszystkie startujące w danej klasyfikacji sztafety).
7. Nieoficjalne wyniki każdej serii zostaną podane bezpośrednio po dobiegnięciu do mety
ostatniej drużyny (w regulaminowym czasie).
8. 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 administratorem elektronicznego pomiaru czasu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
10. Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
2. Drużyny, które zajmą miejsca I-III, w klasyfikacji generalnej oraz dodatkowych kategoriach,
otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe od organizatora biegu i/lub patrona lub patronów
biegu i/lub sponsorów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.
11. Ochrona danych osobowych. Wizerunek uczestników Biegu.

1. Dane osobowe uczestników Biegu (Dane osobowe) będą przetwarzane w celach organizacji
i promocji Biegu oraz wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród (Cel).
2. Administratorem danych osobowych uczestników Biegu jest FRSE.
3. Zgłoszenie się do udziału w Biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
Danych osobowych przez FRSE w Celu. Podanie Danych osobowych oraz wyrażenie zgody na
ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w Biegu.
4. Każdy z uczestników Biegu ma prawo do wglądu do swoich Danych osobowych, żądania ich
poprawiania i usuwania przy czym żądanie usunięcia Danych osobowych może być
równoznaczne z natychmiastowym wykluczeniem uczestnika Biegu z udziału w Imprezie.
5. FRSE zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych uczestników Biegu do
Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty oraz do podmiotów, które odpowiadają za utrzymanie
porządku i bezpieczeństwa na Stadionie, jeżeli będzie to uzasadnione Celem.
6. Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem Danych osobowych uczestnika
systemowi Tpay. Zakres danych określa dostawca usługi płatności i będą one przetwarzane
w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.
7. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane zgodnie z prawem.
8. Dane osobowe uczestników Biegu nie będą profilowane
9. Dane osobowe, posiadane przez FRSE, będą przechowywane w jej siedzibie, z możliwością
wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących.
10. Dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu Imprezy samodzielnie przez FRSE.
11. Na skutek uczestnictwa w Imprezie każdy uczestnik Biegu wyraża zgodę na wykorzystanie
przez FRSE swojego wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu
wyrażania myśli), który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio –
wizualnych podczas Imprezy.
12. Zgoda, o której mowa w pkt. 11 udzielania jest nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych
i ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów z utrwalonym
wizerunkiem uczestnika Biegu oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego
medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością przez
Fundację prowadzoną.
13. Akceptując Regulamin i biorąc udział w Imprezie uczestnik Biegu oświadcza, że wykorzystanie
wizerunku nie narusza niczyich dóbr osobistych ani praw.
14. Deklaracje, zgody oraz oświadczenia określone w pkt. 1 – 13 powyżej, opierają się na
przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia
4 luty 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i są zgodne z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
15. Cofnięcie zgody na wykorzystanie przez FRSE wizerunku uczestnika Biegu może być
równoznaczne z natychmiastowym wykluczeniem uczestnika Biegu z udziału w Imprezie.
12. Postanowienia końcowe
1. Przebywanie na trasie Biegu 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 lub niedowidzących, ale fakt ten trzeba zgłosić Organizatorowi przed biegiem)
lub innym zwierzęciem domowym. Ze względów technicznych nie ma możliwości biegu
z wózkiem dziecięcym. Niedozwolone jest korzystanie z kijków nordic walking i innych oraz
startu w butach z kolcami - dotyczy to również butów przystosowanych do wkręcania kolców,
nawet w sytuacji, gdy kolce nie są wkręcone).
2. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i organizację, wolontariuszy, służby porządkowe
oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora (osoby takie będą miały odpowiednie
identyfikatory lub oznakowaną odzież).
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu
(załącznik do karty startowej). Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na
udzielenie mu w razie potrzeby pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów
medycznych oraz transport w bezpieczne miejsce przez personel medyczny 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 i braku przeciwwskazań do udziału
w biegu 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. 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, Biura Zawodów) bez zgody Organizatora.
6. 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.
7. Wszystkich uczestników obowiązuje regulamin „Biegu Erasmusa+”.
8. Najważniejsze informacje i aktualności zamieszczane na głównej stronie biegu
(www.erasmusplus.org.pl/bieg) oraz na stronie wydarzenia na Facebooku nie stanowią
regulaminu biegu.

