
Regulamin XIII R Regulamin Wojewódzkiego Biegu Pamięci 
św. Jana Pawła II w Łasku

29 kwietnia 2018 r.

1. Organizatorzy 

- Łaski Szkolny Związek Sportowy
- Starosta Łaski – Teresa Wesołowska
- Burmistrz Łasku – Gabriel Szkudlarek
- Wójt Gminy Buczek - Bronisław Węglewski 
- Wójt Gminy Sędziejowice – Jerzy Kotarski 
- Wójt Gminy Widawa – Michał Włodarczyk
- Wójt Gminy Wodzierady-  Renata Szafrańska
- Ksiądz Kanonik Piotr Pirek, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej
- Klub Sportowy Rajsport Active Team
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
- Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”

2. Cel biegu

- Upamiętnienie trzynastej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II
- Upamiętnienie 31. rocznicy wizyty Papieża w Archidiecezji Łódzkiej
- Popularyzacja biegów jako formy czynnego wypoczynku
- Promowanie  zdrowego stylu życia 
- Popularyzacja rodzinnego spędzania czasu wolnego
- Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych
- Rozwijanie zasad zdrowego współzawodnictwa i sportowego zachowania

3. Termin i miejsce

- 29.04.2018 (niedziela) godzina 11.45 - 14.45
- przed rozpoczęciem zawodów o godz. 10.30 w Kolegiacie Łaskiej odprawiona zostanie 
Msza Święta z udziałem uczestników Biegu
- uroczyste otwarcie biegu o godz. 11.45 na Placu 11 Listopada w Łasku
- start i meta - Plac 11 Listopada w Łasku
- biuro zawodów na terenie w budynku Powiatu Łaskiego przy ul. Warszawskiej 13 w Łasku 
(dawny ZSP nr 2 w Łasku „Elektryk”)
- przebieralnia i znajduje się przy biurze zawodów
- parkingi na ulicach Łasku: ul. Warszawskiej 13 (dawny ZSP nr 2 w Łasku „Elektryk” od 
strony ul. Objazdowej) oraz ul. Strażacka 2 (teren Państwowej Straży Pożarnej w Łasku).

3. Program szczegółowy



• 11:00 otwarcie biura zawodów biegu głównego i marszu

◦ 11.50 – 13.40  biegi szkolno-integracyjne

◦ 13:30 zamknięcie biura zawodów biegu głównego i marszu

◦ 14.00 start ostry Biegu Głównego 5 km

◦ 14.05 start marszu Nordic Walking na dystansie 5  km

◦ 15:05 zamknięcie trasy

◦ ok 15:30 dekoracja, wręczenie nagród zwycięzcom biegu

4. Trasa - dystans 5 km, droga asfaltowa 100%, Łask: Plac 11 Listopada, ul. Żeromskiego, 
ul. Mickiewicza, ul. 1 Maja, ul. Jana Pawła II, ul. Południowa, ul. 9 Maja, ul. Warszawska, 
Plac 11 Listopada. 

- marsz nordic walking 5  km na trasie biegu głównego

LIMITY UCZESTNIKÓW:

Limit biegu na 5km: 350 osób

Limit marszu nordic walking: 50 osób

Liczy się data zgłoszenia.

LIMITY CZASU: bieg 5km: 45min

marsz nordic walking: 60min

Po tym czasie osoby znajdujące się na trasie zobowiązane zostaną do jej opuszczenia.

5. Pomiar czasu

- elektroniczny pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do 
butów
- brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika
- każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.  Za niezwrócenie chipa obowiązuje kara 
w wysokości 30zł.
- do klasyfikacji generalnej liczy się czas netto.

6. UCZESTNICTWO

1. w biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 16-ty 
rok życia i przedstawią w biurze zawodów aktualne zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do udziału w biegu/marszu  lub złożą oświadczenie o udziału w 
biegu, na własną odpowiedzialność.

2.  każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu/marszu i 
zobowiązany jest do jego przestrzegania.

3. Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w celu 
podpisania  oświadczenia oraz odebrania pakietu startowego. Podstawą weryfikacji 
jest dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

4. Zawodnicy zobowiązani się odebrać pakiet startowy do godz 13:30. Po tej godz 
pakiety nie będą wydawane z powodu zamknięcia listy startowej w systemie 
pomiarowym.

5. Uczestnik biegu podpisując oświadczenie akceptuje warunki Regulaminu.

6. Niepełnoletni uczestnicy mogą wystartować pod warunkiem podpisania przez 
rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o stanie zdrowia i starcie dziecka na 
odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.



7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 
podporządkowania się decyzjom Organizatora. Zawodnicy ponoszą w pełni 
odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.

8. Impreza ma charakter rekreacyjny .

9. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom.

10. Zawodnicy pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych nie zostaną 
dopuszczeni do udziału w zawodach.

11. Zawodnicy będą mieli możliwość zostawienia rzeczy osobistych na czas biegu w 
depozycie. Za rzeczy pozostawione poza depozytem lub zgubione Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
pozostawione rzeczy o dużej wartości typu telefony komórkowe, aparaty 
fotograficzne itp.

7. Zgłoszenia

7.1 Kategorie szkolne i integracyjne

- Zgłoszeń do biegów szkolnych i integracyjnych należy dokonywać do dnia 26.04.2018 r. w 
Starostwie Powiatowym w Łasku przy ul. Południowej 1, pokój nr 7. Informacje szczegółowe 
również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem promocja2@lask.com.pl
- Zgłoszenie powinno zawierać dane jednostki zgłaszającej (nazwa, adres, telefon, e-mail) 
oraz imienną listę reprezentantów z podziałem na kategorie biegowe) oraz podpis osoby 
upoważnionej (dyrektor/kierownik jednostki)
- Zgłoszeń w kategoriach szkolnych i integracyjnych dokonują nauczyciele lub dyrektorzy 
szkół na listach zbiorczych z nazwą szkoły i potwierdzeniem dyrektora
- Uczniowie uczestniczący w biegu winni posiadać podczas biegu karteczki z imieniem 
i nazwiskiem oraz pieczątką szkoły do której uczęszczają, wymiar karteczki 10x10cm.
- Po biegu na mecie zawodnicy oddają karteczki sędziom
- Nauczyciele winni otoczyć opieką uczniów podczas całej imprezy
- Numery startowe wydawane w biurze zawodów przy ul. Warszawskiej 13 (daty i godziny 
pracy biura zostaną opublikowane na stronie www.lask.com.pl na tydzień przed startem 
zawodów)
- Numery startowe dla dzieci i młodzieży odbierają ich opiekunowie (nauczyciele WF, 
pracownicy szkół)

Udział w kategoriach szkolno-integracyjnych jest BEZPŁATNY 

7.2 Kategoria OPEN

– Zapisy na bieg i marsz będą prowadzone w systemie internetowym do 26.04.2018 
pod adresem www.rajsportactive.pl/zapisy

– w biurze zawodów do czasu zamknięcia biura- TYLKO POD WARUNKIEM NIE 
WYCZERPANIA SIE LIMITU STARTOWEGO

– zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko , adres, datę urodzenia, klub sportowy, 
wiek, kontakt do osoby bliskiej w razie wypadku.

W przypadku wyczerpania się limitu startowego zapisy zostaną automatycznie zamknięte.

OPŁATA STARTOWA BIEGU GŁÓWNEGO I MARSZU NORDIC WALKING:

mailto:promocja2@lask.com.pl
http://www.lask.com.pl/


Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wypełnienie oświadczenia  umieszczonego 
na końcu regulaminu) i dokonanie opłaty startowej w kwocie:

Wpłata do  20.03.2018 - 20.00zł
Wpłata od  21.03.2018 do 31.03.2018 - 25.00zł
Wpłata od - 01.04.2018 do 25.04.2018 - 30.00 zł. Po 25.04 wpłaty na konto nie będą 
przyjmowane i będą zwracane. Liczy się data wpływu na konto organizatora.
W dniu zawodów – 40.00zł – pod warunkiem nie wyczerpania się limitu miejsc.

Konto do przelewu:

50 9263 0000 0509 7991 2005 0101,

Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Oddział w Łasku,

Łaski Szkolny Związek Sportowy, ul. Południowa 1, 98-100 Łask

W TYTULE: bieg papieski lub marsz papieski (proszę wybrać 1 konkurencję) oraz imię i 
nazwisko
W przypadku rezygnacji, dyskwalifikacji lub wycofania się uczestnika, organizator nie zwraca 
wpisowego.  

UWAGA:

Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia zawodnika z listy startowej w 
przypadku nieuiszczenia opłaty startowej w ciągu 30 dni   od rejestracji w systemie.  

Administrator  strony  internetowej  www.rajsportactive.pl  będzie  umieszczał  potwierdzenie 
opłaconego zgłoszenia danego zawodnika do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpisowego.

W ramach opłaty startowej  zawodnik otrzymuje:
- numer startowy + agrafki, 
- baton
- żel/krem dla sportowców
- woda mineralną lub napój izotoniczny na mecie biegu 
- medal na mecie (po ukończeniu dystansu)

ODBIÓR PAKIETÓW

Odbiór pakietów startowych oraz chipów w dniu 29.04.2018r. w godz. 11:00– 13:30 w Biurze 
Zawodów mieszczącym się  w w budynku Powiatu Łaskiego przy ul.  Warszawskiej  13 w 
Łasku (dawny ZSP nr 2 w Łasku „Elektryk”)
Pakiety wydawane są na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. Każdy zawodnik przed 
otrzymaniem  pakietu  zobowiązany  jest  złożyć   wypełnione  oświadczenie  zawodnika   
(oświadczenie znajduje się u dołu niniejszego regulaminu) – odmowa złożenia oświadczenia 
jest równoznaczna z brakiem możliwości startu w zawodach.

Po godz 13:30 ze względu na specyfikę systemu elektronicznego i zamknięcie list startowych 
pakiety nie będą wydawane.

8. Klasyfikacja

- Generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km i marszu nordic walking (I-III) 
- Klasyfikacja w kategoriach: BIEG K20, K30, K40, K50, K60, K70+, M20, M30, M40, M50, 
M60, M70+
- Warunkiem koniecznym do klasyfikacji w danej kategorii jest udział min 3 klasyfikowanych 



osób. 
- Jeżeli w danej kategorii nie będzie klasyfikowane min 3 osoby to osoby zostaną 
przeniesione do kategorii młodszej.

9. Nagrody
- Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają okolicznościowe numery startowe i medale
- Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zostaną 
nagrodzone pucharami

10. Zasady finansowania

- Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy
- Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub koszt szkoły/klubu
- Wpisowe obowiązuje tylko uczestników biegu OPEN

11. Zabezpieczenie biegu: - Koordynator zawodów i sędzia główny (biegi szkolno-
integracyjne): Andrzej Zieliński
- Koordynator zawodów i sędzia główny (bieg OPEN): Michał Piotrowicz
- Sędziowie: bieg główny: osoby delegowane przez Klub Rajsport Active Team,  biegi 
szkolne: nauczyciele i instruktorzy MOS Łask
- Zabezpieczenie organizacyjne zawodów: MOS Łask, ŁSZS, Klub Rajsport Active Team
- Obsługa medyczna: Falck Medycyna sp. z o.o. w Łasku oraz 32. Baza Lotnictwa 
Taktycznego w Łasku
- Zabezpieczenie porządkowe zawodów: Komenda Powiatowa Policji w Łasku,  Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 
Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”,
- Pilot wyścigu: Grupa Motocyklowa APC „Moto Pasja”

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas  biegu  i  marszu  wszyscy  zawodnicy  muszą  mieć  numery  startowe 
przymocowane  do  przedniej  części  koszulek  startowych.  Zasłanianie  numeru 
startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą 
dyskwalifikacji. Numery startowe są bezzwrotne.

2. Przebywanie  na  trasie  Biegu  i  marszu  bez  ważnego  numeru  startowego  jest 
niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez 
obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach 
(z  wyłączeniem  osób,  które  będą  pełnić  funkcje  porządkowe/bezpieczeństwa  w 
uzgodnieniu z organizatorem Biegu / marszu)

3. koszty organizacji biegu ponoszą organizatorzy 

4. Uczestnicy  biorący  udział  w  imprezie  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  swoich 
danych osobowych, zezwalają na korzystanie ze swojego wizerunku, zdjęć, filmów na 
potrzeby organizatora tj. internet, prasa, ulotki, plakaty itp.

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  dokonywania  zmian  regulaminu  w okresie 
przygotowawczym  w  celu  zapewnienia  właściwej  realizacji  biegu,  zgodnie  z 
oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.

6. Organizator  nie  zapewnia  Uczestnikowi  jakiegokolwiek  ubezpieczenia  na  życie, 
zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, 
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie 
oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności



7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu i marszu lub ich przerwania 
bez podania powodów.

8. Wiążąca  i  ostateczna  interpretacja  niniejszego  regulaminu  przysługuje  wyłącznie 
organizatorowi biegu i marszu

9. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator

Wydarzenie organizowane w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
w ramach projektu „Łódzkie Promuje Bieganie”.

Bieg współfinansowany jest ze środków Województwa Łódzkiego na rok 2018 r.
oraz budżetów Powiatu Łaskiego, Gminy Buczek, Gminy Łask, Gminy Sędziejowice, Gminy 

Widawa i Gminy Wodzierady.

Kontakt
Starostwo Powiatowe w Łasku
ul. Południowa 1, 98-100 Łask

www.lask.com.pl, promocja@lask.co  m.pl  
Dariusz Cieślak: telefon 43 675 68 47 lub 603 406 206

dział techniczny zapisów: 663-748-312

mailto:promocja@lask.com.pl
mailto:promocja@lask.com.pl
http://www.lask.com.pl/


załącznik nr 1  OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA

OŚWIADCZENIE       

  Imię Nazwisko zawodnika:..................................................................................................

Zgłaszając się na  XIII Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II w Łasku w dniu 29 kwietnia 2018 r. 

oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wydarzenia oraz akceptuję i zobowiązuję się do 

postępowania  zgodnego  z  regulaminem,  postanowieniami  organizatorów,  przepisami  prawa  i 

warunkami zabezpieczenia imprezy. Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w 

zawodach  i  startuję  w  nich  na  własną  odpowiedzialność  i  ryzyko.  Oświadczam,  iż  ja  i  moja 

rodzina/opiekunowie  prawni  nie  będziemy  rościli  żadnych  pretensji  do  organizatora  z  tytułu 

odniesionych  kontuzji,  utraty  zdrowia  lub  życia.  Świadomy/-ma  odpowiedzialności  karnej  za 

składanie  fałszywych oświadczeń stwierdzam, że  moje  predyspozycje fizyczne pozwalają  mi na 

pokonanie zakładanego dystansu. Oświadczam iż nie jestem pod wpływem alkoholu, narkotyków i 

substancji  psychotropowych oraz nie cierpię na żadne choroby mogące mieć istotny wpływ na 

przebieg biegu.  Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych 

oraz warunków regulaminu. Oświadczam, że posiadam osobiste lub grupowe ubezpieczenie NW.

Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi 

danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję, portale  internetowe a 

także  w  celach  marketingowych  Organizatora  i  sponsorów.  Startuję  w  zawodach na  własną 

odpowiedzialność  i  ponoszę  osobistą  odpowiedzialność  za  wszystkie  działania  lub  zaniechania 

skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób.

Miejscowość, data.................................... czytelny podpis: …................................................

załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ



OŚWIADCZENIE

rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

Ja  (imię  i  nazwisko).................................................................................... 
legitymujący  się  dowodem  osobistym  (nr  i  seria)  lub  nr  PESEL 
opiekuna:..................................  oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  udział  mojego 
dziecka/podopiecznego  (imię  i 
nazwisko)  .......................................................................................  w  XIII 
Wojewódzkim Biegu Pamięci  Jana Pawła II  w Łasku w dniu 29 kwietnia  2018 r.  oraz 
oświadczam,  że  biorę  za  nie  pełną  odpowiedzialność  podczas  trwania  biegu.  Jestem 
świadomy/-ma  zagrażających  niebezpieczeństw  wynikających  z  uczestnictwa  mojego 
dziecka/podopiecznego w biegu, oświadczam, że moje dziecko/podopieczny jest w stanie 
pokonać zakładany dystans, nie będę rościć żadnych pretensji do organizatora z tytułu 
odniesionych  kontuzji,  utraty  zdrowia  lub  życia.  Oświadczam,  iż  moje 
dziecko/podopieczny  nie  jest  pod  wpływem  alkoholu,  narkotyków  i  substancji 
psychotropowych  oraz  nie  cierpi  na  żadne  choroby  mogące  mieć  istotny  wpływ  na 
przebieg biegu. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z regulaminem imprezy i w pełni 
akceptuje jego warunki.  Oświadczam, że posiada osobiste lub grupowe ubezpieczenie 
NW.  Wyrażam  zgodę,  aby  zdjęcia,  nagrania  filmowe  oraz  wywiady  z  moim 
dzieckiem/podopiecznym,  a  także  wyniki  z  jego  danymi  osobowymi  mogły  być 
wykorzystane  przez  prasę,  radio,  telewizję,  portale   internetowe  a  także  w  celach 
marketingowych  Organizatora  i  sponsorów.  Startuję  w  zawodach na  własną 
odpowiedzialność  i  ponoszę  osobistą  odpowiedzialność  za  wszystkie  działania  lub 
zaniechania  skutkujące  naruszeniami  dóbr  lub  praw  innych  osób.  Przyjmuję  do 
wiadomości,  że  dziecko/podopieczny  ma  obowiązek  przestrzegać  zarządzeń  służb 
porządkowych oraz warunków regulaminu.

Miejscowość, data........................................

         ….................................................... (czytelny podpis opiekuna)
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