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REGULAMIN 
 

IV BIEG DO BOŻEGO GROBU 

ŻAGAŃ, 11-19 WRZEŚNIA 2021 r. 
 

Bieg „wirtualny” 

I. CEL IMPREZY: 

− Krzewienie tradycji i kultury chrześcijańskiej, 

− Działania prorodzinne i wspierające rodzinny wypoczynek i sport, 

− Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia, 

− Upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu, 

− Promocja walorów turystycznych Miasta Żagań i powiatu żagańskiego. 
 

II. ORGANIZATOR: 

− Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,  

ul. Podgórna16, 68-100 Żagań. 
 

III. DYREKTOR BIEGU/KONTAKT Z ORGANIZATOREM: 

− Ks. Marek Ogrodowiak (Dyrektor Biegu), tel. 608 670 822, 

− Paweł Lóssa (Organizator), tel. 668 430 928,  

e-mail: bieg.do.bozego.grobu@gmail.com  
 

IV. TERMIN I MIEJSCE: 

− Biegi „wirtualne” (indywidualne) odbędą się w dniach 11-19 września 2021 r. 

(sobota - II niedziela) o dowolnej godzinie. Dystans biegu wynosi: 4444 m. Trasa 

biegu „wirtualnego” obejmuje ślad trasy biegu na „żywo” i uwzględnia wyłącznie 

chodniki i drogi przeznaczone do ruchu pieszego oraz wyznaczone przejścia dla 

pieszych na jezdniach. Trasa przebiega ciągami pieszymi lewobrzeżnej części 

Żagania. Start – ul. Piastowska (przy wejściu na teren cmentarza parafialnego), Meta 

– Dom Katechetyczny – ul. Ks. Żaganny (podbieg do kościoła). Dla zawodników 

spoza Żagania jest to dowolna trasa o dystansie 4444 m ustalona przez uczestnika 

biegu  

z bezwzględnym zachowaniem bezpieczeństwa. 
    

V. TRASA BIEGU: 

− Dla uczestników miejscowych – przebieg trasy: Piastowska (przy wejściu na teren 

cmentarza parafialnego), M. Konopnickiej, Sosnowa, Żarska, J. Długosza, Stroma, 

Bolesławiecka, Dębowa, Asnyka, Zamkowa, Śląska, Lubuska, Ks. Żaganny (podbieg 

do kościoła przy Domu Katechetycznym). 

− Dla uczestników zamiejscowych – dowolna trasa o dystansie ok. 4444 m.  
 

VI. IDEA BIEGU WIRTUALNEGO: 

Formuła biegu wirtualnego skierowana jest do wszystkich osób, które nie mogą 

uczestniczyć w rywalizacji otwartej lub mają jakiekolwiek obawy zdrowotne związane 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i udziałem w większych skupiskach 

ludzi. Ponadto oferta biegu wirtualnego kierowana jest do osób i rodzin stawiających 

ponad rywalizację sportową chęć i potrzebę indywidualnego lub rodzinnego 
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pielgrzymowania do Bożego Grobu. Trasę biegu można przebiec, przejść, 

przespacerować, przejechać z dzieckiem małym rowerkiem, wózkiem itp., 

zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa związane z poruszaniem się po trasie 

biegu i wyłącznie po chodnikach oraz drogach przeznaczonych do ruchu pieszego. 

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

− w Biegu mogą samodzielnie wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 

18 rok życia, dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową, 

− Organizator dopuszcza udział w Biegu zawodników poniżej 18 roku życia, pod 

warunkiem, że taki zawodnik (dziecko) będzie uczestniczył w biegu wraz z rodzicem 

lub opiekunem prawnym, który również może brać udział w biegu (ale nie jest to 

wymóg bezwzględny). W takim przypadku rodzic lub opiekun prawny zawodnika 

(dziecka) poniżej 18 roku życia jest zobowiązany przez cały okres trwania biegu (od 

startu do mety) do pełnej odpowiedzialności za dziecko i opieki nad nim, a odstęp 

między takimi zawodnikami lub zawodnikiem i opiekunem nie może być większy jak 

na wyciągnięcie ręki, 

− zawodnicy niepełnoletni muszą bezwzględnie posiadać podczas biegu opiekę rodzica 

lub opiekuna prawnego, 

− każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność 

opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletnich), co oświadcza potwierdzając 

zapoznanie się z regulaminem biegu w chwili zapisów elektronicznych na Bieg 

„wirtualny”, 

− potwierdzenie uczestnictwa w biegu podczas zapisów elektronicznych będzie 

równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla 

potrzeb Organizatora (dotyczy przesłanych zdjęć po biegu na tle Bożego Grobu lub 

kościoła parafialnego), 

− organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw  

i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym 

wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. 

Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie  

o dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności 

od wieku oraz kondycji fizycznej. 
 

VIII. WARUNKI POTWIERDZENIA UDZIAŁU W BIEGU: 

− Uczestnicy miejscowi z Żagania i okolic: – zawodnik pokonuje samodzielnie lub 

rodzinnie wyznaczoną trasę biegu (ślad trasy biegu na „żywo”) w dowolnym czasie  

w dniach 11-19 września br. (sobota-niedziela) i na koniec nawiedza Boży Grób 

odmawiając Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie. Następnie na podany adres 

mailowy: bieg.do.bozego.grobu@gmail.com wysyła potwierdzenie pokonania trasy, 

np. w postaci zrzutu (screen’u) śladu biegu z aplikacji biegowej (lub zdjęcie zegarka  

z dystansem, czasem i datą lub gdy nie posiada takiego sprzętu inny dowód – np. 

oświadczenie osób współuczestniczących) oraz zdjęcie na tle Bożego Grobu 

wykonanego bezpośrednio po biegu. 

− Uczestnicy spoza Żagania i okolic: - zawodnik pokonuje samodzielnie lub rodzinnie 

wyznaczoną przez siebie trasę biegu o dystansie 4444 m, w dowolnym czasie  

w dniach 11-19 września br. (sobota-niedziela) i na koniec odwiedza kościół, najlepiej 

w swojej parafii, odmawiając Modlitwę Pańską oraz Pozdrowienie Anielskie. 
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Następnie na podany adres mailowy: bieg.do.bozego.grobu@gmail.com wysyła 

potwierdzenie pokonania trasy o dystansie 4444 m, np. w postaci zrzutu (screen’u) 

śladu biegu z aplikacji biegowej (lub zdjęcie zegarka z dystansem, czasem i datą lub 

gdy nie posiada takiego sprzętu inny dowód – np. oświadczenie osób 

współuczestniczących) oraz zdjęcie na tle kościoła parafialnego wykonanego 

bezpośrednio po biegu. 

 

IX. PAKIET KOŃCOWY: 

− pamiątkowy medal, 

− koszulka biegowa z logo biegu, 
 

Datę odbioru pakietów końcowych dla zawodników miejscowych wskaże 

Organizator w osobnym komunikacie, jednak termin ten nie może być dłuższy 

niż 10 dni licząc od ostatniego dnia przewidzianego regulaminem na organizację 

biegu „wirtualnego”.  

Wysyłka pakietów końcowych dla zawodników zamiejscowych nastąpi na 

wskazany w formularzu rejestracyjnym numer paczkomatu, w terminie do 14 

dni licząc od ostatniego dnia przewidzianego regulaminem na organizację biegu 

„wirtualnego”. 
 

X. ZGŁOSZENIA: 

− elektronicznie – od 20 czerwca 2021 roku (niedziela), od godz. 12:00, do 05 września 

2021 roku (niedziela), do godz. 23:59 (lub wcześniej, w przypadku osiągnięcia limitu 

startujących), poprzez rejestrację na stronie internetowej: www.super-sport.com.pl 

− osoby, które w ciągu tygodnia (7 dni) od zgłoszenia nie dokonają opłaty startowej, 

zostaną wykreślone z listy zapisanych na bieg, 

− w biegu obowiązuje limit startujących, który wynosi: 40 osób, 

− o zmieszczeniu się w limicie decyduje termin wniesienia opłaty startowej, a nie termin 

zapisania się na bieg, 

− Organizator nie pośredniczy w odsprzedaży, sprzedanych już wcześniej pakietów 

startowych, 

− w przypadku zgłoszenia przez biegacza rezygnacji ze startu, z jakiegokolwiek 

powodu, jego miejsce zostaje uwolnione i udostępnione w dalszym, publicznym 

procesie rejestracji, chyba, że rezygnacja nastąpi po zamknięciu zapisów. 
 

XI. OPŁATA STARTOWA, ŚWIADCZENIA: 

− płatności dokonujemy bezpośrednio za pomocą strony internetowej: www.super-

sport.com.pl , za pośrednictwem usługi DotPay, 

− opłata startowa wynosi 45,00 zł, przez cały termin zgłoszeń elektronicznych.  

W przypadku zlecenia przez zawodnika biegu wysyłki „Pakietu końcowego” 

obowiązuje dopłata na koszty wysyłki za pośrednictwem InPost (paczkomat)  

w wysokości 13,00 zł. 

− bieg nie jest imprezą komercyjną, zawodnik dokonuje wpłaty na konto parafii 

(organizatora) w formie darowizny, która w całości zostanie przeznaczona na 

organizację biegu i związane z nim świadczenia, 
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− za datę wniesienia opłaty startowej przyjmuje się: datę zaksięgowania płatności przez 

operatora systemu DotPay, 

− koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator, a osobowe uczestnicy zawodów, 

− dowodem zaksięgowania opłaty jest pojawienie się specjalnego oznaczenia przy 

nazwisku zawodnika po prawej stronie listy startowej na stronie zapisów, 

− wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym momencie. 

 

XII. KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 

W biegu „wirtualnym” nie będzie prowadzona klasyfikacja końcowa uczestników. 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

− W związku z panującą sytuacją epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 i ograniczeniami w organizacji imprez typu biegowego, 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przeniesienia terminu imprezy, 

jeżeli przepisy nadrzędne obowiązujące w dniu organizacji wydarzenia będą 

zakazywać jego przeprowadzenia, 

− W związku z panującą sytuacją epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2, uczestnicy biegu są obowiązani do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów sanitarnych obowiązujących w dniu organizacji 

wydarzenia, 

− biegi „wirtualne” odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,  

− uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

− potwierdzenie uczestnictwa w biegu podczas zapisów elektronicznych będzie 

równoznaczne ze złożeniem przez zawodnika oświadczenia, że: 

• zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego postanowienia  

i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a nadto, że jest zdolny do udziału  

w Biegu i nie są mu znane żadne powody, w szczególności o charakterze 

zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu i że startuje w biegu na własną 

odpowiedzialność, 

• jest świadomy faktu, iż Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące,  

a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą 

odpowiedzialności względem uczestników (zawodników) za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach  

i w związku z tym zobowiązuje się nie dochodzić od Organizatora żadnych 

roszczeń z tego tytułu, 

• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas 

rejestracji, a także w zakresie wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku (RODO) przez Organizatora Biegu, jako administratora 

danych w celu realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych  

i wyników zawodów przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród przez 

Organizatora oraz promocji Biegu. Rozumie, że podanie danych osobowych 
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jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w Biegu i że ma prawo 

dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia, 

• wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez 

Organizatora do promowania i reklamowania biegu w zakresie określonym  

w Regulaminie. W szczególności upoważnia Organizatora do wykorzystania 

swojego wizerunku na przesłanych fotografiach wykonanych po biegu na tle 

Bożego Grobu lub kościoła parafialnego oraz zezwala na rozpowszechnianie 

swojego wizerunku we wszelkich dostępnych środkach przekazu, w tym na 

stronach internetowych. 

− prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. 

 

Organizator 
 

 
 

TRASA BIEGU DLA ZAWODNIKÓW MIEJSCOWYCH  

S – START (ul. Piastowska – przy bramie wejściowej na teren cmentarza parafialnego) 

M – META (ul. Ks. Żaganny – podbieg do kościoła przy Domu Katechetycznym) 


