
Regulamin
IV Charytatywnego Biegu o Pierścień

św. Kingi w Bochni

1. Organizator  

Fundacja „Auxilium” ul. Regis 2, 32-700 Bochnia
http://www.auxilium-fundacja.org.pl

2. Termin, Miejsce  

7 lipca 2018r. (sobota) Start Park Rodzinny Uzbornia w Bochni - obok Amfiteatru
Bieg główny 10km -  godzina 16:00
Bieg na 3km oraz Marsz Nordic Walking - (do 20 minut po starcie Biegu na 10km)

3. Cel – Idea Biegów  

 Pozyskanie środków na leczenie oraz  rehabilitację 29 podopiecznych
    Fundacji Auxilium,

 Propagowanie charytatywnego, nieodpłatnego działania połączonego
         z aktywizowaniem jak najliczniejszej grupy wolontariuszy,

 Promocja sportu wśród dzieci, młodzieży, studentów, seniorów oraz osób
   niepełnosprawnych,

 Promocja  Bochni - pięknego, zabytkowego miasta, słynącego z Kopalni Soli,

 Aktywizacja lokalnej społeczności oraz firm do wspólnego działania czyli łączymy     
się wszyscy w myśl zasady „ biegam i pomagam”,

4. Patronat  

 Starosta Powiatu Bocheńskiego
 Wójt Gminy Bochnia

http://www.auxilium-fundacja.org.pl/


5. Kontakt  

e-mail: biurozawodow@biegsolny.pl
strona biegu: www.biegsolny.pl

Biuro Zawodów: Bistro Mała Czarna w Parku Rodzinnym Uzbornia, ul. Widok 1, 
32-700 Bochnia czynne 7 lipca 2018r od 13:00 do 15:30

Dyrektor Biegu: 
Marcin Gibała, tel. 781-192-432

Organizatorzy:  
Luiza Sawicka – Hofstede, tel. 511-078-971
Jakub Buczek, tel. 504-844-524
Mirosław Cibor, tel. 606-368-345

6. Trasy Biegów  
 
10km: Poziom trudności – Bieg w stylu anglosaskim, Nawierzchnia asfaltowa, teren 
górzysty, trasa widokowa:

START- Park Rodzinny Uzbornia- ul. Widok- ul. Generała Dąbrowskiego- ul. Zalesie Dolne-
ul. Widok-  ul. Kurów- ul. Krzyżaki- ul. Brzeźnicka- ul. Łychów- ul. Krzęczków- ul. 
Ogrodowa- ul. Św. Urbana- ul. Konfederatów Barskich- ul. Gazaris- ul. Plac Puławskiego- ul.
Solna- ul. Rynek cz. północna- ul. Rynek cz. zachodnia- ul. Wolnica- ul. Różana- ul. Biała- 
Plac św. Kingi- ul. Gołębia- Droga dojazdowa do Urzędu Skarbowego w Bochni- Planty 
Salinarne- ul. Czackiego- ul. Matejki- ul. Kazimierza Wielkiego- Stadion Miejski MOSIR - 
META

3km: Poziom trudności – Bieg w stylu anglosaskim, Nawierzchnia asfaltowa, teren górzysty:

START- Park Rodzinny Uzbornia- ul. Widok- ul. Generała Dąbrowskiego- ul. Zalesie Dolne-
ul. Widok-Park Rodzinny Uzbornia – META

7. Limity  uczestników  

 Bieg Główny 10km, limit uczestników 400
 Bieg na  3km- limit uczestników 200
 Marsz Nordic Walking- limit uczestników 200
 Biegi dla dzieci – limit uczestników 200

8. Warunki uczestnictwa  

http://www.biegsolny.pl/
mailto:biurozawodow@biegsolny.pl


 We wszystkich konkurencjach (oprócz Biegu dla dzieci) mogą 
uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat. 
Warunkiem udziału w Biegu jest przedstawienie aktualnego 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w 
zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem 
o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego 
ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. 

 W Biegu na 10 km dopuszcza się udział osób, które w dniu zawodów 
mają ukończone 16 lat i przedstawią pisemną zgodę opiekunów 
prawnych na udział w zawodach (na formularzu Organizatora 
udostępniony w Biurze Zawodów).

 Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego w 
dniu zawodów, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu 
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 
dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażeniem zgody 
na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach 
informacyjnych i reklamowych imprezy. 

 W Biegu na 3km i Nordic Walking mogą brać udział niepełnoletnie 
osoby, które w dniu zawodów ukończyły 13 lat tylko i wyłącznie pod 
opieką opiekuna prawnego oraz pisemnej zgody opiekuna prawnego 
(na formularzu Organizatora udostępniony w Biurze Zawodów). 

 Prawidłowa rejestracja i wniesienie darowizny startowej upoważnia 
do odbioru pakietu startowego na podstawie dowodu osobistego

9. Limity czasowe  

 Na pokonanie trasy Biegu 10km wynosi 1,5 godziny, 

 Na pokonanie trasy na 3km wynosi 50 minut. 

 Uczestnicy, którzy po upływie wskazanego czasu nie dotrą do mety, 
zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z trasy.

 Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych 
transponderów (chipów), zwrotnych, mocowanych na bucie, które 
należy zwrócić po zakończeniu Biegu.

10. Rejestracja   

 Rejestracji uczestników można dokonywać za pomocą formularza 
dostępnego na stronie internetowej Biegu do dnia 4 lipca 2018 r. 
do godziny 24.00 oraz w dniach      6 i 7 lipca 2018 w Biurze 
Zawodów. Godziny zapisów i rejestracji  zostaną podane w terminie 
późniejszym w Programie Zawodów.



 Uczestnicy Biegów, którzy będą chcieli zarejestrować się w 
dniu 7 lipca 2018 roku, muszą zgłosić się w dniu zawodów 
najpóźniej do godziny 14.30 do Biura Zawodów

6 Darowizna startowa   

 100% przekazanej Darowizny zasili rachunek Fundacji 
Auxilium, a środki będą wyłącznie do dyspozycji 
podopiecznych fundacji

 Zachęcamy do opłacenia Darowizny Startowej według 
własnego uznania, lecz nie niższej aniżeli ustalone poniżej 
kwoty,

 Darowiznę wyższą, niż podaną poniżej, można zrealizować 
tylko jak przelew własny - bezpośrednio na wskazany 
rachunek Fundacji Auxilium

 Osoby, które będą się zapisywać lub opłacać swoją 
darowiznę w dniu zawodów prosimy o przygotowanie 
wyliczonej kwoty darowizny, która również może być wyższa 
od wartości minimalnych – Darowizna ta będzie przyjmowana
do przygotowanych na ten cel Puszek 

Darowizna startowa dla dystansu 10km (Płatność T-PAY):

 Dla pierwszych 100 osób, które dokonają darowizny i zapisu - 40 
PLN (nie dotyczy osób korzystających ze zniżek).

 Kolejne osoby, które się zapiszą i wniosą darowiznę do dnia 4 lipca 
2018r. do godziny 24.00 -  50 PLN. 

 Osoby, które zapiszą się w dniu zawodów 7 lipca 2018 r oraz w dniu 
6 lipca 2018r – 60 PLN

 Osoby nieoznaczone jako wnoszące darowiznę na liście startowej, w 
dniu zawodów zobowiązane są dostarczyć wydrukowane 
potwierdzenie przelewu do Biura Zawodów.



Darowizna startowa dla dystansu 3 km w tym Marsz Nordic 
Walking (Płatność T_PAY)

 Dla osób, które zapiszą się i wniosą darowiznę do dnia 4 lipca 2018 
do godziny 24.00  
20 PLN

 Osoby, które zapiszą się w dniu zawodów 7 lipca 2018 r oraz w dniu 
6 lipca 2018r  – 30 PLN

Dla wszystkich biegów

 Zawodnicy powyżej 70 roku życia oraz z orzeczeniem o 
niepełnosprawności (przy odbiorze pakietu należy okazać dokument 
potwierdzający niepełnosprawność) – mogą skorzystać z 50% zniżki 
do obowiązującej darowizny startowej.

 Osoby, które chcą udzielić darowizny bez korzystania z płatności 
online (T-PAY) na stronie zapisów podczas rejestracji, proszone są o 
dokonanie przelewu własnego według następujących zasad:

 Darowiznę należy przekazać przelewem na konto fundacji 
Auxilium.

 Numer Konta 46 2490 0005 0000 4600 6692 6591

 Alior Bank Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz 
Dzieciom i Młodzieży Auxilium ul. Regis 2, 32-700 Bochnia, z opisem 
przelewu zawierającym imię, nazwisko, rok urodzenia Uczestnika 
oraz wybraną konkurencję, koniecznie z dopiskiem „darowizna dla 
podopiecznych fundacji Auxilium”. Jeżeli w dniu zawodów darowizna 
nie będzie zaznaczona na stronie Biegu, prosimy o zabranie 
potwierdzenia przelewu w celu okazania podczas rejestracji w Biurze
Zawodów.

 Darowizna raz wniesiona i przekazana na rzecz podopiecznych nie 
podlega zwrotowi.

7 Świadczenie Organizatora  

 Każdy Uczestnik Biegu otrzyma pakiet startowy podczas weryfikacji 
w Biurze Zawodów oraz medal pamiątkowy po ukończeniu biegu.

 Pakiet startowy   zawiera: nr startowy + agrafki, transponder (chip) do
pomiaru czasu, butelkę wody 0.33l,. Zawartość pakietu startowego 
będzie uzupełniana w miarę hojności firm wspierających Bieg, o 
czym będziemy na bieżąco informować. Odbiór pakietu startowego 



odbywać się będzie po sprawdzeniu statusu Uczestnika (rejestracja, 
darowizna i dowód tożsamości) w Biurze Zawodów (Restauracja Mała
Czarna Bistro).
Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający
tożsamość.
Organizator gwarantuje 400 pakietów startowych. Liczba pakietów 
startowych może zostać zwiększona.

 Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy tylko i 
wyłącznie na podstawie podpisanego czytelnie upoważnienia i 
przedstawieniu oświadczenia o stanie zdrowia (na formularzu 
organizatora – dostępny na stronie biegu).

 Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w przypadku nieodebrania pakietu startowego.

 W dniu biegu każdy Uczestnik na starcie Biegu tj. Park Rodzinny 
Uzbornia od godz. 12.30, będzie mógł nieodpłatnie pozostawić swoje
rzeczy w depozycie. Pozostawienie oraz odbiór depozytu odbędzie 
się w Biurze Zawodów w restauracji Mała Czarna Bistro w Parku 
Rodzinnym Uzbornia.

 Dodatkowo będzie można pobrać worek na rzeczy pozostawione w 
depozycie.

 Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem 
numeru startowego.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy 
pozostawione w depozycie.

 Utrata numeru nadanego w Biurze Depozytów przez zawodnika 
zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez 
nieupoważnioną osobę.

 Organizator zapewnia punkty nawadniania na trasie Biegu na 10 km 
na piątym oraz ósmym kilometrze oraz na mecie biegu.

 Na mecie Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny w miejscu 
Biura Zawodów.

 Na trasie Biegu Organizator zapewnia opiekę medyczną.

 Organizator zapewnia toalety na mecie/starcie biegu.

8 Klasyfikacja Uczestników Biegów  



BIEG GŁÓWNY 10 KM

 Klasyfikacja OPEN 
 Kategoria indywidualna damska i męska

 Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn
 K1 i M1 – 16-30 lat
 K2 i M2- 31- 50 lat
 K3 i M3- 51+ lat

      Najstarszy zawodnik i zawodniczka biegu
      

      Zwycięzcy w kategoriach OPEN nie są nagradzani w kategoriach 
wiekowych.

BIEG NA  3KM

 Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn
 Miejsca od 1 do 3

 Klasyfikacja OPEN Młodzież do 18lat
 Indywidualna damska i męska

MARSZ NORDIC WALKING

 Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn
 Miejsca od 1 do 3

BIEG NA 10 KM – NAJLICZNIEJSZA ZORGANIZOWANA  DRUŻYNA

Zorganizowane Grupy Biegowe oraz Zabiegana Firma/Szkoła/ 
Samorząd/ Służby Mundurowe- zwycięży ta drużyna, która 
wystawi największą liczbę zawodników na dystansie 10 km i 
wszyscy ukończą Bieg w ustalonym limicie czasowym. Grupa musi 
być zarejestrowana pod tą samą nazwą klubową.

 Przyporządkowanie do grup wiekowych  według daty urodzenia 
podanej podczas rejestracji.

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych 
klasyfikacji.



 Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 3 dni po 
zakończeniu Biegu na stronie internetowej biegu. www.biegsolny.pl

Nowa kategoria  w biegu na dystansie 10 km

NASZYBSZA DRUŻYNA

 W rywalizacji biorą udział osoby zgłoszone w formularzu uczestnictwa z tej samej 
drużyny

 Zawodnik nie może startować w więcej niż jednej drużynie.
 Wygrywa drużyna, która osiągnie sumarycznie najkrótszy czas.
 Sklasyfikowanych będzie 5 najszybszych biegaczy z danej drużyny  
 Zgłoszenia uczestnictwa dokonują zawodnicy indywidualnie, 

podając jednobrzmiącą nazwę drużyny w polu „drużyna” podczas zapisów 
na stronie

9 Reklamacje  

Wyniki nieoficjalne udostępnione będą w trakcie finiszu zawodników w 
pobliżu mety.
Reklamacje będą rozpatrywane od 15 do 30 minut po ukończeniu biegu 
przez ostatniego
zawodnika.
Wyniki oficjalne zostaną ogłoszone po 30 minutach  od chwili zamknięcia 
Biegu.

10 Nagrody  

 Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma pamiątkowy 
medal.

 W poszczególnych kategoriach ustalonych przez Organizatora 
przewidziane są nagrody – niespodzianki.

 Po zakończeniu wszystkich biegów, każdy z uczestników biegu 
weźmie udział w konkursie, w którym może otrzymać wartościowe 
nagrody rzeczowe, w zależności od hojności sponsorów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności darczyńców.

http://www.biegsolny.pl/


Bieg na 10 km

Pierwsze miejsce w kategorii OPEN Kobieta i Mężczyzna – Pierścienie 
solne św. Kingi
Najliczniejsza zorganizowana Drużyna biegowa – Pierścień św. Kingi

Zwycięzcy biegu w kategoriach wiekowych – Kruch solny
Drugie i trzecie miejsce w kategoriach wiekowych –nagroda rzeczowa
 
Najstarszy zawodnik oraz zawodniczka – nagroda niespodzianka
 
Bieg na 3 km

 Pierwsze miejsce OPEN Kobieta i Mężczyzna – Kruch solny
 Drugie i trzecie miejsce w kategoriach OPEN Kobieta i Mężczyzna –
nagroda rzeczowa

Pierwsze miejsce w kategorii OPEN Kobieta i Mężczyzna do lat 18 
– Kruch Solny

 
Marsz Nordic Walking

 Pierwsze miejsce OPEN Kobieta i Mężczyzna – Kruch solny
 Drugie i trzecie miejsca OPEN Kobieta i Mężczyzna –nagroda rzeczowa

11 Postanowienia końcowe  

    Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
    Trasa biegu przebiega po ulicach miasta Bochnia, po których 

będzie się odbywać OGRANICZONY ruch drogowy i pieszy – 
Prosimy o szczególną uwagę podczas biegu. Trasa biegu 
będzie zabezpieczona przez funkcjonariuszy służb tylko w 
wyznaczonych miejscach drogowych.

    Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży 
wierzchniej, tak by były widoczne przez cały czas Biegu, 
transponder (chip) należy zasznurować przy bucie. Brak numeru 
lub transpondera (chipa) skutkuje niesklasyfikowaniem 
zawodnika.

    Po zakończeniu Biegu lub w trakcie po zejściu z trasy zawodnicy 
zobowiązani są do zwrotu transponderów (chipów). W przypadku 
zgubienia lub zniszczenia transpondera (chipa) pobierana będzie 
kaucja w wysokości 10 zł.



    Odebranie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu.

    Uczestnicy biorą udział w Biegu na własna odpowiedzialność, z 
pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z 
charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać na ryzyku utraty
zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie
osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające 
przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

    Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków.

    Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu 
lub innych środków odurzających.

    Ze względu na bezpieczeństwo Organizator nie zaleca 
korzystania ze sprzętu muzycznego (np. odtwarzaczy MP3, 
telefonów komórkowych), który uniemożliwiałby kontakt z innymi 
Uczestnikami.

   Uczestnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą 
zdyskwalifikowani.

   W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich zawodników 
obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń służb 
zabezpieczających trasę biegu tj. Policję, Straż Miejską, Straż 
Pożarną, służby zabezpieczające trasę biegów

    Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym 
Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować 
wszystkich Uczestników przed rozpoczęciem Biegu.

    W sytuacjach spornych Organizator zastrzega sobie ostateczne 
prawo wiążącej interpretacji niniejszego Regulaminu

   Uczestnicy zawodów biegowych zezwalają na publikację swojego 
wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w 
poszczególnych relacjach z zawodów oraz materiałach 
promujących zawody biegowe

    Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
przeprowadzenia zawodów

    Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie 
zawodów: www.biegsolny.pl Uczestnicy są zobowiązani do 
zapoznania się ze zmianami  

Bochnia, 
15.03.2018

                 

Dyrektor Biegu

Marcin Gibała

 

http://www.biegsolny.pl/
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