
REGULAMIN BIEGU POD NAZWĄ  

„Biegnij na Fali - pomaluj  świat kolorami L’Arche”  

   

  

I. Organizator  

Fundacja L’Arche, ul. Polańska 13A, 61-614 Poznań, tel. 61 825 62 00  

- www.larche.org.pl  

- www.facebook.com/larchepoznan  

   

II. Cel imprezy  

- wspólne świętowanie 24. rocznicy powstania Wspólnoty L’Arche w Poznaniu,  

- promocja Wspólnoty L’Arche,  

- integracja osób i grup społecznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz ruchową,  

- propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.  

   

III. Termin i miejsce  

1. Bieg i piknik odbędą się w dniu 9 czerwca 2018 r. w Poznaniu.  

2. Start Biegu o godz. 10:00 - dom Wspólnoty L’Arche w Poznaniu przy ul. Żytniej 34.  

3. Dystans 4,2 km, nawierzchnia 100 % chodnik.  

4. Trasa Biegu będzie prowadzić ścieżkami dla pieszych i symbolicznie będzie łączyć 

dwa domy Wspólnoty L’Arche znajdujące się Poznaniu: przy ul. Żytniej 34 (start) i 

przy ul. Polańskiej 13A (meta).  

   

IV. Program szczegółowy imprezy  

9:00 - otwarcie punktu startowego przy ul. Żytniej 34  

9:45 - powitanie zawodników na linii startu  

10:00 - start I grupy  

10:15 - start II grupy  

10:40 - wręczenie medali i piknik (ogród domu rodzinnego, ul. Polańska 13A)  

   



V. Zasady uczestnictwa  

1. Bieg ma charakter towarzyski i nie ma klasyfikacji, ani pomiaru czasu.  

2. Celem Biegu nie jest rywalizacja. Osoby, które nie są w stanie przebiec wyznaczonej 

trasy mogą ją przejść. Organizator dopuszcza udział wózków dziecięcych  

i inwalidzkich.  

3. Warunkiem dopuszczenia do Biegu jest założenie dwóch różnych 

kolorowych skarpetek. O przesłaniu tego symbolu wszyscy uczestnicy 

Biegu zostaną powiadomieni na mecie.  

4. Do startu dopuszczeni zostaną wszyscy zawodnicy bez względu na wiek.  

5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców / 

opiekunów, podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w Biegu według wzoru 

ustalonego przez Organizatora. Druk oświadczenia dostępny będzie również  

w Punkcie Startowym.  

6. Podczas Biegu wolontariusze L’Arche oraz wszystkie chętne osoby będą rozdawać 

materiały promocyjne dot. działalności L’Arche podnoszące świadomość  

i uwrażliwiające na wartość osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.  

7. Przed startem uczestnicy otrzymają okolicznościową naklejkę z logo Fundacji 

L’Arche, którą należy przykleić na koszulkę. Uczestnicy, którzy ukończą Bieg, 

otrzymają pamiątkowy medal.  

8. Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego.  

9. Uczestników obowiązuje strój sportowy.  

10. Bieg odbędzie się ścieżkami dla pieszych (chodnik) zgodnie z zasadami ruchu 

pieszych. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej 

ostrożności, a także stosowania się do wydawanych poleceń przez służby 

porządkowe.  

11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

12. Organizator zapewni możliwość oddania w depozyt rzeczy osobistych (typu: torba, 

kurtka) przeszkadzających w Biegu i przewiezienie ich z punktu startowego przy ul. 

Żytniej do mety przy ul. Polańskiej. Odbiór depozytów zostanie umożliwiony po 

zakończeniu Biegu w „Punkcie Depozytów”.  

   

VI. Zgłoszenia  

1. Zgłoszenia do udziału w Biegu  będą przyjmowane poprzez panel elektroniczny 

dostępny na stronie Wspólnoty L’Arche: www.larche.org.pl/aktualnosci/bieg, na 

stronie rejestracyjnej: www.plus-timing.pl/zgloszenia/biegnij_na_fali-poznan-

2018 lub poprzez osobiste zgłoszenie w Biurze Fundacji L’Arche przy ul. Polańskiej 

13A (z dokumentem tożsamości ze zdjęciem).  



2. Od zgłaszających się do Biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 

15,00 zł. Dochód z opłat startowych zostanie przekazany na zakup wody, medalu 

oraz cateringu podczas pikniku. Jest to kwota minimalna.  

3. Opłatę startową należy uiścić do dnia 6 czerwca 2018 r. na konto Fundacji 

L’Arche.  

Adres: ul. Polańska 13A, 61-614 Poznań.  

Nr konta: PKO BP S.A. I O/Poznań 15 1020 4027 0000 1502 0316 9778.  

Tytuł przelewu: Opłata startowa „Biegnij na Fali” za ……. (imię i nazwisko 

uczestnika).   

4. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 6 czerwca 2018 r.  

5. Limit startujących - 250 osób (decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat).  

6. Za  pełne  zgłoszenie uważa się      wypełnienie   formularza zgłoszeniowego  

i uregulowanie opłaty startowej. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia 

zostaną umieszczone na liście uczestników.  

7. Do Biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane 

własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w Biegu według wzoru 

ustalonego przez Organizatora oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem 

w Punkcie Startowym. Druk oświadczenia dostępny będzie również w Punkcie 

Startowym.  

8. Wysłanie zgłoszenia do udziału w biegu przez zawodnika oznacza, że zawodnik 

zapoznał się z Regulaminem Biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania.  

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie ma możliwości przeniesienia opłaty 

startowej na innego uczestnika w Biegu. Wniesiona opłata startowa nie podlega 

zwrotowi.  

   

VII. Postanowienia końcowe  

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  

2. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas biegu.  

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.  

4. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu następuje automatyczna 

dyskwalifikacja.  

5. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.  

6. Ubezpieczenie NW we własnym zakresie.  



7. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia 

podczas imprezy.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych, 

zdjęć wykonanych podczas imprezy.  

9. Po zakończeniu biegu odbędzie się piknik w ogrodzie domu przy ul. Polańskiej 13 

w Poznaniu. Podczas pikniku będzie można zapoznać się z działalnością Fundacji,  

z mieszkańcami domów o charakterze rodzinnym oraz wolontariuszami na co dzień 

mieszkającymi i pracującymi z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz 

ruchową, zobaczyć dom Wspólnoty L’Arche od wewnątrz, poczuć się częścią 

Wspólnoty.  


