
REGULAMIN 

Jak zostać uczestnikiem biegu? 

1. Dokonaj zgłoszenia oraz opłaty startowej. 
2. Pokonaj wyznaczoną przez Organizatora trasę w określonym terminie i określonej 

godzinie. 
3. Odbierz pakiet po- startowy z KOSZULKĄ I PAMIĄTKOWYM MEDALEM 

 
Szczegółowe informacje w Regulaminie. 

 

Regulamin zawodów 

6. Bieg Dla Transplantacji 

7-13 czerwca 2021 r.  

 

Bieg Organizowany jest w ramach obchodów 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego  
dlatego organizator, aby uczcić tą wyjątkową rocznicę wprowadza określone godziny 
rozpoczęcia wirtualnego biegu!!! 

BIEG NALEŻY ROZPOCZĄĆ 20 MINUT PO KAŻDEJ PEŁNEJ GODZINIE tj. np. 10:20, 11:20, 
12:20,…18:20 itp. 

 

 

1. Cele  
o popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej; 
o propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności; 
o działania edukacyjne wśród lokalnej społeczności poprzez 

upowszechnienie wiedzy na temat pobierania i przeszczepiania 
narządów oraz komórek krwiotwórczych; 

o profilaktyka prozdrowotna w dobie pracy i nauki zdalnej; 
 

2. Organizator  
o Uniwersytet Zielonogórski 
o Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nerka 
o Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu 

Zielonogórskiego 

 



Kontakt: 

Koordynator biegu: 

Agnieszka Grad-Rybińska tel. 500 165 500, e-mail: a.grad.uz@gmail.com; 

3. Termin i miejsce  
o bieg odbędzie się w dniach 7-13 czerwca 2021 r.; 
o start i meta biegu – brama zewnętrzna przy stadionie 

lekkoatletycznym (przy szlabanie) , ul. Wyspiańskiego 58; 
o start biegu: 

– od godz. 00:00  07.06.2021 r. do godziny 23:59 13.06.2021 r. 
BIEG NALEŻY ROZPOCZĄĆ 20 MINUT PO KAŻDEJ PEŁNEJ GODZINIE, tj. 
np. 10:20, 11:20, 12:20 itd.; 

o dystans: bieg główny: 6 km (dwie pętle) na wyznaczonej przez 
organizatora trasie (trasa biegu udostępniona na stronie wydarzenia 
na FB); 

o Limit czasu pokonania trasy: brak. 
 

4. Trasa biegu  
o ścieżkami leśnymi  
o utwardzone ścieżki parkowe 

 

Trasa Biegu dla Transplantacji 

5. Uczestnictwo  
o Limit uczestników 300 osób 
o w biegu mogą wziąć udział zawodnicy od 18 roku życia. W PRZYPADKU 

OSÓB NIEPEŁNOLETNICH ZGŁOSZENIA DOKONUJĄ 
RODZICE/OPIEKUNOWNIE PRZEYŁAJĄC JEDNOCZEŚNIE ZGODĘ NA 
UDZIAŁ W BIEGU, którzy do dnia 7 czerwca na stronie: super-
sport.com.pl zapiszą się i dokonają opłaty startowej; 

o dokonanie opłaty startowej przez zawodnika będzie równoznaczne z 
zapoznaniem się z Regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku 
uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora; 

o podczas biegu każdy zawodnik zobowiązany jest do rejestracji 
przebytej trasy biegu oraz przesłanie zapisu na adres : bp@uz.zgora.pl; 

mailto:a.grad.uz@gmail.com


o zawodnicy startują w stroju dostosowanym do charakteru imprezy 
sportowej oraz panujących warunków atmosferycznych. Mile 
widziane koszulki z poprzednich edycji Biegu dla Transplantacji; 

o uczestnicy biegu mają obowiązek poruszania się po udostępnionej na 
WYDARZENIU trasie; 

o Zachęcamy do przesyłania zdjęć z pokonanej trasy w wiadomości na 
wydarzeniu na Facebooku: 6. Bieg dla transplantacji. Przesłanie 
zdjęcia jest jedocześnie wyrażeniem zgody na jego publikację na 
stronie wydarzenia biegu na Facebooku;  

o uczestnicy zobowiązują się do poszanowania czystości oraz 
właściwego zachowania na terenach zielonych, przez które przebiega 
trasa biegu; 
 

6. Zgłoszenia  

 Zgłoszenia należy dokonać na stronie : www.super-sport.com.pl 
Opłata startowa wynosi 20 zł i zostanie przekazana na 

kontynuację leczenia Ani i Martyny, podopiecznych 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ”Nerka”; 

Płatność dokonywana jest za pomocą Dotpay.  

(Dotpay niezależnie od wybranej metody płatności pobiera prowizję 1,9% 

z uwzględnieniem, że nie będzie niższa niż 30 groszy.) 

 Obowiązuje limit uczestników wynoszący 300 osób. Za osobę 
zgłoszoną uznaje się osobę, która dokonała opłaty startowej;  

 Pierwsze 60 osób, które dokona opłaty startowej otrzyma 
dodatkowo pamiątkowy t-shirt z jubileuszowego 5. Biegu dla 
transplantacji (edycja limitowana). 

 
7. Odbiór pakietu po-startowego 

 
Po spełnieniu warunków uczestnika biegu tj.: 
a) dokonania opłaty startowej 
b) pokonania trasy w wyznaczonym terminie i o określonych godzinach 
c) przesłania zapisu przebytej trasy na adres: bp@uz.zgora.pl 
 
PAKIET ZAWIERA: 
- pamiątkowy medal 
- koszulkę techniczna 

 
Odbiór pakietu możliwy będzie od dnia 16 czerwca w sklepie BIEGOSTACJA przy ul. 
Kożuchowskiej 8c w Zielonej Górze w godzinach otwarcia sklepu tj: 
 
Pn-Pt 10:00-18:00  
Sob 10:00-14:00  
 
biegostacja.pl 
 

http://www.super-sport.com.pl/
mailto:bp@uz.zgora.pl


 
 
 
 

8. Pomiar czasu  
Każdy uczestnik biegu indywidualnie dokonuje pomiaru czasu 
pokonania trasy. Organizator nie wyznacza limitu czasu pokonania 
trasy jednak liczy, iż trasa ta faktyczne zostanie pokonana przez 
uczestnika w formie biegu, marszo-biegu. 
 
 

9. Nagrody  
Organizator, z racji braku możliwości faktycznej weryfikacji czasu  
pokonania wyznaczonej trasy, nie będzie dokonywał klasyfikacji 
czasowej zawodników. Nagrodą dla każdego uczestnika będą 
niewątpliwe korzyści zdrowotne z aktywnie spędzonego czasu oraz 
możliwość wsparcia podopiecznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  
„Nerka”.  
Ponadto każdy z zawodników, który umieści na WYDARZENIU na FB 
zdjęcie z biegu będzie mógł wziąć udział w losowaniu upominków 
przy odbiorze pakietu.  

 
10. Postanowienia końcowe  

o uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 
wypadków; 

o organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej oraz zaplecza 
sanitarnego; 

o bieg odbędzie się bez względu na pogodę; 
o prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 

11.  

Organizatorzy 

 

 


