
 

 

 

 

 

 

I. 6. PKO Bieg Charytatywny, zwany dalej „Biegiem”, zostanie przeprowadzony na stadionach w 12 lokalizacjach 

w Polsce. Dzięki zaangażowaniu biegaczy Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże darowiznę na cel charytatywny, 

którym jest wsparcie psychiatrii i psychologii dziecięcej. Kwota, którą Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże na 

cel charytatywny wyniesie minimalnie 50 tys. zł na każdą z 12 lokalizacji.   

Organizatorem Biegu jest WPS Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Potocka 33a/26, 01-631 Warszawa 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st., 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000588287.  

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się dnia 24 września 2022 r., sobota, jednocześnie na 12 stadionach z bieżnią lekkoatletyczną     

o nawierzchni tartanowej. 

2. Wszystkie Biura Zawodów będą czynne 24 września 2022 r., sobota, w godz. 8.00 – 9.30.  
 

3. Lokalizacja stadionów, na których przeprowadzony zostanie Bieg: 

 Łomża, MOSiR, ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża 

 Ostróda, Stadion lekkoatletyczny OCSiR , ul. Wyszyńskiego 11, 14-104 Ostróda 

 Rypin, MOSiR, ul. Sportowa 41, 87-500, Rypin 

 Koszalin, Bałtyk, ul. W. Andersa 16, 75-436, Koszalin 

 Stalowa Wola, Stadion lekkoatletyczny, ul. S. Staszica 2, 37-450 Stalowa Wola 

 Sieradz, MOSiR, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz 

 Zielona Góra, MOSiR, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra 

 Katowice, Stadion AWF, ul. Kościuszki 84, 40-959 Katowice 

 Zakopane, Stadion COS, ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane 

 Sochaczew, MOSiR, ul. Warszawska 80, 96-500 Sochaczew 

 Polkowice, Stadion lekkoatletyczny, ul. 3-ego Maja 51, 59-100, Polkowice 

 Biłgoraj, Stadion OSiR, ul. Targowa 15, 23-400 Biłgoraj. 

III. UCZESTNICTWO 

1. Bieg ma charakter sztafety. W sztafecie biorą udział wyłącznie 5-osobowe drużyny. Każdy z członków drużyny, 

(dalej „Zawodnik”), musi pokonać co najmniej jedno okrążenie w trakcie godzinnego Biegu. 

2. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 24 września 2022 roku ukończą 14 lat. Udział 

niepełnoletniego w Biegu wymaga oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału     

w zajęciach rekreacyjno-sportowych wraz ze zgodą na udział w 6. PKO Biegu Charytatywnym osoby 

niepełnoletniej oraz potwierdzeniem wzięcia odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią zgodnie z treścią 

załączonego oświadczenia („Oświadczenie”). Podpisane Oświadczenie należy złożyć w Biurze Zawodów            

w godzinach jego działania.  

Pobierz oświadczenie dla osób niepełnoletnich >>> 

3. W każdej z lokalizacji, w Biegu może wziąć udział maksymalnie 100 drużyn.  

4. Gwarancję startu daje dopiero nadanie numeru startowego, który przydzielany jest po dokonaniu wpłaty        

za pakiet startowy i zaksięgowaniu jej na koncie Organizatora. Wpłata może być wniesiona w dowolnej 

wysokości, jednak nie niższej niż 50 zł od drużyny (tj. 10 zł od Zawodnika). Wpłata ta zostanie przekazana        

w formie darowizny Fundacji PKO Banku Polskiego na cel charytatywny określony w Regulaminie, niezależnie 

od kwoty wskazanej na wstępie Regulaminu, którą na ten cel przekaże Fundacja PKO Banku Polskiego              

z własnych środków. 

5. Drużyny obowiązuje limit czasowy wynoszący 1 godzinę (od 10.00 do 11.00). 

6. W Biurze Zawodów Zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające: numery startowe, agrafki, koszulki 

pamiątkowe (techniczne), baton energetyczny i napój. 

Regulamin 6. PKO Biegu Charytatywnego („Regulamin”) 
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7. Pakiety startowe dla całej drużyny odbierają w Biurze Zawodów kapitanowie drużyn lub osoby upoważnione 

przez nich na piśmie. Biuro Zawodów będzie znajdować się na terenie stadionu w każdej z 12 lokalizacji. 

8. Odbiór pakietów startowych dla wszystkich drużyn nastąpi w Biurze Zawodów, w dniu 24 września 2022 r., 

sobota, w godz. 8.00 – 9.30. 

9. Osoba odbierająca numery startowe sztafety musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz wydrukowaną      

i podpisaną przez wszystkich Zawodników z danej drużyny kartę startową (dalej „Karta Startowa”) oraz,           

w przypadku, gdy Zawodnikiem jest osoba niepełnoletnia, także podpisane przez rodziców lub opiekunów 

prawnych Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 powyżej. 

10. Kartę Startową oraz Oświadczenie kapitan drużyny (osoba reprezentująca drużynę) lub osoba upoważniona 

przez kapitana będą mogły pobrać z panelu rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Biegu       

na około 1 tydzień przed Biegiem. 

11. Długości poszczególnych zmian i kolejności Zawodników nie mają znaczenia. Kapitan decyduje o kolejności     

w drużynie i przebiegniętych okrążeniach przez jednego członka drużyny. Każdy Zawodnik po pokonaniu 

minimum jednego okrążenia i przekazaniu pałeczki sztafetowej kolejnemu członkowi drużyny ma prawo         

do powrotu na bieżnię w kolejnych zmianach. Liczba zmian - powrotów na bieżnię nie jest ograniczona. Zmiana 

aktualnie biegnącego Zawodnika z drużyny na kolejnego następuje po pokonaniu minimum pełnego okrążenia 

przez aktualnie znajdującego się na bieżni Zawodnika i przekazaniu kolejnemu Zawodnikowi drużyny pałeczki 

sztafetowej w specjalnie wyznaczonej strefie zmian. W przypadku zasłabnięcia lub kontuzji Zawodnika, drużyna 

ma prawo kontynuować współzawodnictwo bez jednego ze swoich Zawodników. W takim wypadku istnieje 

możliwość wymiany Zawodnika w każdym miejscu bieżni. Zawodnik ten nie ma prawa do powrotu na bieżnię.  

Jeśli w trakcie trwania rywalizacji lekarz zawodów uzna, że kontynuowanie rywalizacji przez któregokolwiek       

z Zawodników drużyny stanowi ryzyko dla jego zdrowia podejmuje on decyzje o zakończeniu Biegu przez ww. 

Zawodnika drużyny. Wówczas drużyna kontynuuje Bieg bez niego, a przekazanie pałeczki sztafetowej odbywa 

się w dowolnym miejscu bieżni. Osoba ta nie ma prawa powrotu na bieżnię.  

12. Kapitanowie drużyn są zobowiązani wziąć udział w odprawie kapitanów drużyn startujących w Biegu, która 

odbędzie się przy bramie start/meta w dniu Biegu, o godz. 9.40, w każdej z lokalizacji. 

13. Podczas odprawy każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową. Aby dokonać zmiany, Zawodnik musi przekazać 

pałeczkę sztafetową następnej osobie z drużyny w strefie zmian. Bieg bez pałeczki lub zakończenie Biegu bez 

niej oznacza dyskwalifikację drużyny. 

14. Pomiar czasu podczas Biegu zostanie dokonany przez sędziów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) oraz 

przy pomocy systemu elektronicznego. 

15. W Biegu mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, w tym także osoby poruszające się na wózkach. Startują 

oni na zasadach identycznych jak wszyscy Zawodnicy. W przypadku osób na wózkach dopuszcza się 

wykorzystanie jedynie „standardowych” wózków inwalidzkich. Wózek taki określony jest następująco: Wprawia 

się go w ruch ręcznie, poprzez popychanie kół dłońmi. Musi posiadać dwa duże koła z tyłu (20” - 25”), dwa 

małe koła z przodu (3”- 7”), dwie obręcze do popychania oraz dwa hamulce. Może to być wózek składany bądź 

sztywny/nieskładany. Waga wózka musi mieścić się w przedziale 7 - 25 kg, a Zawodnik musi na nim siedzieć   

w pozycji wyprostowanej (90 stopni). Zaleca się, aby tetraplegicy posiadali kółka anty-wywrotne. Ustawienie 

koła napędowego musi mieścić się w przedziale 0° - 8°. 

IV. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia drużyny dokonuje jej kapitan poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

www.pkobiegcharytatywny.pl. 

2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez kapitana drużyny internetowego formularza zgłoszeniowego              

i dokonanie opłaty startowej w wysokości minimum 50 zł od drużyny tj. 10 zł od każdego Zawodnika. 

3. Zmian w formularzu zgłoszeniowym sztafety można dokonywać do 20 września 2022 r. do godziny 11.00. 

4. Rejestracja na Bieg zostanie zamknięta po wyczerpaniu limitu miejsc w danej lokalizacji. Rejestracja online 

zostanie zamknięta w czwartek 22 września 2022 r. o godz. 11.00. Po tym terminie, w przypadku dostępności 

wolnych miejsc w poszczególnych lokalizacjach, możliwa będzie rejestracja na stadionie w dniu Biegu. 

 

http://www.pkobiegcharytatywny.pl/


V. RAMOWY PROGRAM BIEGU 

godz. 8.00 – 9.30 – praca Biura Zawodów; 

godz. 9.40 – odprawa kapitanów; 

godz. 9.50 – rozgrzewka; 

godz. 10.00 – start biegu; 

godz. 11.00 – koniec biegu; 

godz. 11.15 – bieg integracyjny dla wszystkich Zawodników Biegu;  

godz. 11.20 – rozdanie medali Zawodnikom; 

godz. 11.30 – dekoracje najlepszych drużyn; 

godz. 11.00 – 14.00 – piknik rodzinny. 

VI. KLASYFIKACJE I WYNIKI 

1. W Biegu prowadzone są następujące klasyfikacje (na każdej z lokalizacji osobne): 

 najstarsza Zawodniczka; 

 najstarszy Zawodnik; 

 drużyna mieszana o przebiegniętej największej liczbie okrążeń; 

 drużyna Kobiet o przebiegniętej największej liczbie okrążeń;  

 drużyna Mężczyzn o przebiegniętej największej liczbie okrążeń. 

 
2. W Biegu prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja drużynowa ogólnopolska, dla drużyn złożonych wyłącznie 

z pracowników PKO Banku Polskiego, w której narodzonych zostanie 5 najlepszych drużyn. Wyniki tej kategorii 
zostaną podane do wiadomości na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl w terminie 3 dni od dnia Biegu. 

 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród. 
 
4. Wszyscy Zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale. 

5. Dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach odbędzie się ok. godz.11.30, bezpośrednio po zakończeniu 
Biegu.  

 

6. O kolejności na mecie decyduje liczba pokonanych przez drużynę okrążeń. W przypadku takiej samej liczby 

okrążeń, o ostatecznej klasyfikacji decyduje liczba metrów pokonanych przez Zawodników biegnących            

na ostatniej zmianie. Jeśli w dalszym ciągu nie zostanie wyłoniony zwycięzca, Organizator przewiduje 

dogrywkę. W dogrywce udział weźmie po czterech Zawodników wytypowanych przez kapitanów drużyn 

walczących o zwycięstwo. Wytypowani Zawodnicy rywalizowali ze sobą będą na dystansie 4 pełnych okrążeń 

stadionu. O zwycięstwie decyduje kolejność na mecie.  

7. Pisemne skargi, reklamacje i protesty w związku z wynikami należy zgłaszać mailowo na adres podany          

na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl najpóźniej do północy 24 września 2022 r. Protesty będą 

rozpatrywane w ciągu 48 godzin. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.pkobiegcharytatywny.pl do dnia 30 września 2022 r. 

VII. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest WPS Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-631), Potocka 33a/26, 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588287, NIP: 

522-30-46-355, REGON: 363064154, będąca Organizatorem 6. PKO Biegu Charytatywnego.  

2. Dane osobowe Zawodników obejmujące imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, kategoria wiekowa, rok 

urodzenia, płeć, nazwa teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik będą przetwarzane w celach 

http://www.pkobiegcharytatywny.pl/
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organizacyjnych Biegu (w tym promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród) oraz dla celów 

promocyjnych działań Organizatora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.  

3. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją            

i promocją Biegu oraz potwierdza, że został poinformowany, że jest uprawniony do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do danych 

osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, dane te będą przechowywane zgodnie z przepisami RODO 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym 

organizacjom.  

4. Inspektor Ochrony Danych, ul. Potocka 33a/26,01-631 Warszawa, adres e-mail: kontakt@wps-projekt.pl. 

Podanie danych osobowych przez Zawodników biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału          

w biegu. Dane będą przechowywane przez okres trwania Biegu, prezentacji jego wyników oraz dochodzenia 

ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Biegu.   

5. Dane osobowe Zawodników zostaną powierzone przetwarzającemu tj. firmie pomiarowej STS-Timing sp. z o.o.      

z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Szafranowa 6,z NIP: 9561845047, REGON:340882241, na zasadach i w celu 

określonym w Regulaminie.   

6. Dane osobowe Zawodników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych (poza pulą 

podstawową 100 zespołów na każdą z lokalizacji). 

2. Podczas Biegu wszyscy Zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki 

sportowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod 

rygorem dyskwalifikacji. W szczególności zabrania się zasłaniania lub usuwania oznaczeń numerycznych 

sztafet oraz logotypów umieszczonych na numerze. 

3. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru 

startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. Ze względów bezpieczeństwa w szczególności zabrania 

się poruszania się po trasie Biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych 

oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie 

z kijków typu nordic walking. 

4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym prowadzona jest Bieg oraz 

przepisów BHP i ppoż. oraz do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz kierownictwa obiektu. 

5. Faktury za udział w Biegu dla drużyn, które zadeklarowały podczas rejestracji chęć jej otrzymania, będą 

wystawione i wysłane elektronicznie przez Organizatora, w terminie do 14 dni od dnia Biegu, na wskazany 

przez kapitana drużyny adres.  

6. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. Każdy 

Zawodnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości Regulaminu, które znajduje się w Karcie 

Startowej (którą zawodnik otrzyma w Biurze Zawodów). Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę    

na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport 

poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającemu w celu 

zabezpieczenia medycznego Biegu. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 

śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się 

inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości 

Regulaminu oznacza, że Zawodnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem             

w Biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

7. Decyzje lekarzy dotyczące możliwości kontynuowania Biegu lub braku takiej możliwości są ostateczne              

i nieodwołalne. 

8. Zapisując się do udziału w zawodach Zawodnik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi 
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nieodpłatnej zgody na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania                            

i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania                  

do informowania i promocji „WPS Projekt Sp. z o.o.”, udostępniania sponsorom oraz partnerom Biegu w celu 

ich promocji w kontekście udziału w Biegu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach „WPS Projekt sp.         

z o.o.” na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz       

w przekazach telewizyjnych i radiowych.  

9. Wpłaty z opłat startowych zostaną przekazane na cel charytatywny określony w Regulaminie.  

10. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu Biegu w przypadku: 

1) zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg Biegu, 

2) wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń (w szczególności dotyczących limitów 

Zawodników), które powodowałyby, że przeprowadzenie Biegu byłoby niemożliwe lub znacząco 

utrudnione. 

11. Siłą wyższą w rozumieniu Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze 

wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek                 

z zobowiązań przewidzianych Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz 

pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia 

o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, 

trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, 

którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, 

zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany 

epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi 

wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani Zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie postanowień Regulaminu spowodowane siłą wyższą. 

12. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi „WPS Projekt Sp. z o.o.”. 

W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu 

zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne 

postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność. 

 


