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V. UCZESTNICTWO
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I. ORGANIZATORZY
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Organizator główny: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Partnerzy: Dom Polonii w Pułtusku, Burmistrz Miasta Pułtusk, Zespół Szkół nr 4 w Pułtusku
Współorganizatorzy - organizacje wspierające:
•
Nadleśnictwo Pułtusk
•
WOPR Pułtusk
•
KP POLICJI w Pułtusku
•
Państwowa Straż Pożarna w Pułtusku oraz Ochotnicza Straż Pożarna
•
LUKS Lider Winnica
Patronaty:
•
Minister Środowiska - Henryk Kowalczyk,
•
Burmistrz Miasta Pułtusk.
Strona internetowa zawodów http://wspolnotapolska.org.pl/festiwalbiegowy/
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II. TERMIN I MIEJSCE
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I Międzynarodowy Polonijny Festiwal Biegów odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia 2018 roku
w Pułtusku.
Starty i mety poszczególnych biegów Pułtuskiego Festiwalu Biegów zostały zaplanowane w
obrębie rynku w Pułtusku.
Szczegółowa mapa lokalizacyjna poszczególnych biegów imprezy będzie umieszczona na
stronie internetowej http://wspolnotapolska.org.pl/festiwalbiegowy/

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1.

2.

Pułtuski Festiwal Biegów to impreza sportowa o charakterze sportowo-rekreacyjnym z
wieloma towarzyszącymi elementami kulturalno-rozrywkowymi. Podczas 3 dni wydarzeń w
Pułtusku zostaną przeprowadzone biegi na różnych dystansach oraz w różnych formułach.
Promowane będą walory przyrodnicze, antropologiczne i kulturowe miasta Pułtusk. Impreza
ma na celu integrację środowiska polonijnego z całego świata, promowanie aktywności
fizycznej i kształtowanie postaw prozdrowotnych, integrację międzypokoleniową oraz
zachęcenie do spędzania czasu wolnego w mieście Pułtusk.
Każde wydarzenie organizowane w ramach Pułtuskiego Festiwalu Biegów może odbywać
się jedynie za porozumieniem z organizatorem. Organizator o wszystkich wydarzeniach
Festiwalowych będzie informował uczestników za pośrednictwem strony internetowej http://
wspolnotapolska.org.pl/festiwalbiegowy/

IV. OPŁATY ZA BIEGI
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Udział w Festiwalu jest bezpłatny.
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Uczestnik to osoba, która została zarejestrowana on-line poprzez formularz na stronie zawodów
http://wspolnotapolska.org.pl/festiwalbiegowy/ i zweryfikowana w Biurze Zawodów na
podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis pod oświadczeniem o znajomości
niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
wybranej imprezie biegowej.
Uczestnikami biegów Festiwalu Biegowego w konkurencjach: Bieg 1918 (1918 m), Bieg
nocny śladami historii Pułtuska (3,4 km), Bieg Puszczy Białej (10 km), mogą być osoby mające
ukończone 16 lat. Organizator może wyrazić zgodę na udział w biegu osoby młodszej jeżeli
rodzic (opiekun prawny) jest osobiście obecny podczas biegu i wyraża zgodę na udział dziecka
w tym biegu.
Uczestnikami Pułtuskiego Półmaratonu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
W Biegach Dzieci i Młodzieży mogą brać udział dzieci od 11 lat. (w podziale na 3 kategorie do
10 lat, 11-13 lat i 14-16 lat) Wymagana jest obecność rodzica/opiekuna prawnego podczas
biegu.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców
lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia startu jest
obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji
zawodnika w Biurze Zawodów.
Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do
kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej przez niego imprezie biegowej.
Każdy uczestnik by wystartować w danej imprezie biegowej musi mieć przyczepiony do koszulki
numer startowy. Mocowanie musi umożliwiać identyfikację zawodnika. Numer nie może być
przykryty, ani zasłonięty. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest
niedozwolone i podlega konsekwencjom prawnym Ustawy o ruchu drogowym.
Uczestnicy zarejestrowani winni w biurze zawodów odebrać numer startowy oraz pakiet
startowy osobiście.
Zarejestrowany poprzez formularz elektroniczny zawodnik, który nie odbierze numeru
startowego nie może wystartować w biegu, nie będzie również klasyfikowany.
Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień regulaminu Polonijnego Festiwalu Biegów.
Na trasach biegów Pułtuskiego Festiwalu Biegów nie przewidujemy punktów z odżywkami
własnymi zawodników.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków
odurzających jak również spożywania ich podczas biegu.
Zawodnicy biorący udział w Półmaratonie Polonijnym będą poddani wyrywkowej kontroli
antydopingowej, zgodnie z zasadami Polskiej Agencji Antydopingowej. Badanie zlecone
Zakładowi Badań Antydopingowych.
Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze,
rolkach czy deskorolce).
Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa
zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
zawodników/uczestników w wyniku udziału w Polonijnym Festiwalu Biegów oraz zwolniony
jest z obowiązku naprawienia takich szkód.

VI. KLASYFIKACJE

Przykładowe nagrody : Półmaraton Polonijny - nagrody w podziale na kategorię kobiet i mężczyzn:

W poszczególnych biegach oraz Klasyfikacji Festiwalowej będą prowadzone będą klasyfikacje:
1.

OPEN
a. mężczyzn,
b. kobiet.

2.

Wiekowe mężczyzn:
a. 16 – 29 lat,
b. 30 – 49 lat,
c. 50 lat i starsi.

I miejsce - 3000 zł
IV miejsce - 500 zł

II miejsce - 2000 zł
V miejsce - 300 zł

X. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW ORAZ TRYB ODBIORU NAGRÓD
1.
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3.
4.

3.

Wiekowe kobiet:
a. 16 – 29 lat,
b. 30 – 49 lat,
c. 50 lat i starsi.

5.
6.

4.

O ewentualnych dodatkowych klasyfikacjach Organizator poinformuje na stronie
internetowej.

8.

7.

Organizator będzie na bieżąco prezentował nieoficjalne wyniki na Tablicy Wyników przy Biurze
Zawodów oraz na stronach http://wspolnotapolska.org.pl/festiwalbiegowy/
Ewentualne błędy w wynikach nieoficjalnych należy zgłaszać w Biurze Zawodów. Organizator
zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby wszelkie korekty były dokonywane na bieżąco.
Organizator rozstrzyga sporne kwestie przed ogłoszeniem wyników oficjalnych.
Organizator przedstawi wyniki oficjalne zatwierdzone przez Sędziego Głównego na stronie
http://wspolnotapolska.org.pl/festiwalbiegowy/
Nagrody finansowe są wypłacane wyłącznie na podstawie wyników oficjalnych.
Osoby otrzymujące nagrody finansowe są zobowiązane wypełnić formularz dostępny na
stronie oraz dostarczyć go drogą elektroniczną na adres: m.guzowski@swp.org.pl
Niedostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza do dnia 31.08.2018 oznacza
rezygnację z nagrody.
Możliwe jest wypełnienie formularza na miejscu i pozostawienie go w Biurze Zawodów.

VII. ZGŁOSZENIA

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej: http://wspolnotapolska.
org.pl/festiwalbiegowy/ lub najpóźniej w piątek 24 sierpnia do godziny 20.00 w Biurze
Zawodów w Pułtusku.
Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia, otrzymuje numer
startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej.
Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane. Podpis na karcie
rejestracji można dokonać w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie
odbierania numeru startowego i pakietu startowego zawodnika.
Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i
regulaminu biegu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie
wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

VIII. NAGRODY
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Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą biegi festiwalowe otrzymają pamiątkowe medale.
Zwycięzcy biegów organizowanych podczas Pułtuskiego Festiwalu Biegów otrzymają nagrody
finansowe lub rzeczowe zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie http://wspolnotapolska.
org.pl/festiwalbiegowy/
Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony ryczałtowy podatek dochodowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Nagrody finansowe zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacane wyłącznie
przelewem na konto bankowe wskazane w oświadczeniu. Druk oświadczenia jest dostępny na
stronie http://wspolnotapolska.org.pl/festiwalbiegowy/
Oświadczenie może być złożone osobiście podczas Festiwalu Biegów w Biurze Zawodów.
Nagrody finansowe będą wypłacane do 30 dni od zatwierdzenia protokołu potwierdzającego
wyniki zawodów.
W przypadku nie dostarczenia oświadczenia do 31.08.2018 r. nagroda finansowa przepada.
Nagrody finansowe w klasyfikacjach generalnych i wiekowych NIE DUBLUJĄ SIĘ.
Nagrody rzeczowe można odebrać tylko podczas Pułtuskiego Festiwalu Biegów. Nagrody nie
będą wysyłane do zwycięzców droga pocztową po zakończeniu Festiwalu.

III miejsce - 1000 zł
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Uczestnik podpisując oświadczenie o znajomości Regulaminów szczegółowych konkurencji
w ramach Polonijnego Festiwalu Biegów oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w wybranej imprezie biegowej – wyraża tym samym zgodę na
udzielenie pierwszej pomocy ratowniczo-medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych,
transport poszkodowanego – personelowi ratowniczo-medycznemu– działających w imieniu
Organizatora. Decyzje ratowników i lekarzy dot. kontynuowania biegu są ostateczne i
nieodwołalne.
Uczestnik przyjął do wiadomości, że udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym i
zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu (również zgonu), możliwe są również
szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki.
Uczestnik nie ma roszczeń do Organizatora z tytułu osiągniętego rezultatu (wyniku). Uczestnik
bierze udział w biegu (biegach) na własne ryzyko, zobowiązany jest do zapoznania się z trasą i
nie ma z tego tytułu, jak też doznanych ewentualnych urazów roszczeń do Organizatora.
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w związku z udziałem w biegu
(biegach), w tym materiałach i relacjach telewizyjnych, prasowych oraz na stronach
internetowych Organizatora oraz podanie jego imienia i nazwiska. Uczestnik wyraża zgodę aby
jego wizerunek oraz imię i nazwisko było prezentowane przez czas nieokreślony w dla potrzeb
relacji o odbytym biegu.
Uczestnik podpisując w/w oświadczenia – o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w wybranych imprezach biegowych – rozważył i ocenił własne
możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w konkretnym biegu, startuje w
nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy każdej imprezy biegowej są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów
uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej
Organizatora podczas – dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych.
W przypadku innych zagrożeń, (pożar, burza z wyładowaniami, katastrofa drogowa czy
budowlana, akt terrorystyczny, itp.) uczestnicy podporządkowują się – kierującym akcją
ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia – dot. Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
Straży Granicznej.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów zlokalizowane jest w Zamku Pułtusk
i będzie czynne w dniach:
		
		
		

24 sierpnia
25 sierpnia
26 sierpnia

18.00 - 21.45
8.00 - 19.00
8.00 - 9.45

Zawodnicy którzy nie zarejestrowali się za pomocą formularza zgoszeniowego
dostępnego w witrynie internetowej zawodów - dostępnej pod adresem:
http://wspolnotapolska.org.pl/festiwalbiegowy/
mogą zapisać się na dowolny bieg w Biurze Zawodów
najpóźniej na 30 minut przed startem biegu.

NA ZDJĘCIU:
HOTEL ZAMEK PUŁTUSK „DOM POLONII”
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

DESIGN © STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

STOWARZYSZENIE
WSPÓLNOTA POLSKA

Biuro Zarządu Krajowego
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dom Polonii w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa

Sekretariat
tel. +48 22 556-90-02
fax: +48 22 556-90-43
swp@wspolnotapolska.org.pl
www.wspolnotapolska.org.pl

