
 
 
 
REGULAMIN - IV BIEGU EDURUN 
 

1. Organizator:  
Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź 
 

2. Partnerzy: 
Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi  
 

3. Cele imprezy: 
a) Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród dzieci 

i młodzieży. 
b) Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci i młodzieży z Łodzi 

i regionu. 
c) Integracja środowiska szkolnego Łodzi i regionu.  
d) Przeciwdziałanie niepokojącemu trendowi masowych zwolnień z zajęć wychowania 

fizycznego. 
e) Przeciwdziałanie trendowi rosnącej otyłości wśród dzieci i młodzieży. 

 
4. Termin i miejsce: 

a) Bieg odbędzie się 12 marca 2020 roku, o godzinie 12:00 na terenie MAKiS i Parku 
im. Piłsudskiego w Łodzi. 

b) Biuro Zawodów czynne w dniu 12 marca będzie od godziny 9:00 do 11:15 w hali Sport 
Arena al. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź (obok Atlas Areny). 

c) Szatnia dla zawodników znajdować się będzie w Hali Sport Arena al. Unii Lubelskiej 2, 
94-020 Łódź 

d) Zakończenie imprezy ok godz. 14.00 
 

5. Uczestnictwo: 
a) Udział w biegu jest bezpłatny.  
b) Każdy z uczestników podczas weryfikacji w biurze zawodów jest zobowiązany 

do posiadania ważnego dowodu tożsamości (legitymacji szkolnej, dowodu osobistego 
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). 

c) Każda niepełnoletnia osoba uczestnicząca w biegu, musi posiadać oświadczenie Rodzica 
lub Opiekuna Prawnego o zgodzie na uczestnictwo w IV Biegu eduRun. 

 
6. Trasa:  

a) Bieg główny zostanie rozegrany na dystansie 1 mili.  
b) Trasa biegu zostanie wyznaczona na terenie MAKiS oraz Parku im. Piłsudskiego w Łodzi 

(plan biegu w załączniku). 
c) Trasa oznaczona będzie taśmami i barierkami. 

 
 
 



 
7. Zgłoszenia: 

a) Zgłoszenia zawodników przyjmowane są na stronie internetowej 
www.targiedukacyjne.com  oraz www.zapisy.inessport.pl 

b) Przy zgłoszeniu do I i II KATEGORII rodzic/opiekun prawny/nauczyciel  zgłaszający dziecko 
do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje 
konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu. 

c) Przed zgłoszeniem uczestników przez nauczyciela, każdy uczeń musi dostarczyć do 
nauczyciela pozwolenie od Rodzica lub Prawnego Opiekuna na udział w biegu. 

d) W przypadku wolnych miejsc zapisy będą możliwe również w Biurze Zawodów w dniu 
12.03.2020 r. w godzinach 9:00-11:15. 

e) Termin zgłoszeń internetowych na stronie  www.targiedukacyjne.com  upływa w dniu 
29 lutego 2020 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc. 

f) Organizator ustala łączny limit 300 zawodników i zawodniczek, którzy mogą wystartować 
w imprezie. 

g) Każdy zawodnik zgłoszony do biegu otrzyma pakiet startowy z koszulką biegu. 
h) Do 20 lutego jest możliwość wyboru rozmiaru koszulki przy rejestracji elektronicznej. 

Po tym terminie Organizator nie gwarantuje właściwego rozmiaru koszulki. 
 

8. Kategorie:  
Do biegu zapraszamy dzieci i młodzież w następujących kategoriach: 
 

I KATEGORIA – zgłoszenia indywidualnie dokonuje rodzic/opiekun prawny. Zgłoszenia 
grupowego dokonuje nauczyciel/trener/opiekun grupy. 
13 – 15 LAT (Dziewczęta / Chłopcy) – 1 mila 
 

II KATEGORIA   zgłoszenia indywidualnie dokonuje rodzic/opiekun prawny. Zgłoszenia 
grupowego dokonuje nauczyciel/trener/opiekun grupy. 
16 – 17  LAT (Dziewczęta / Chłopcy) – 1 mila   
 

III KATEGORIA – zgłoszenia dokonuje indywidualnie każdy uczestnik  
18 – 19  LAT (Kobiety / Mężczyźni) – 1 mila   

 
9. Pomiar czasu: 
a) Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych. 
b) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji 

poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części 
lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji 
zawodnika. 

c) Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. 
 

10. Nagrody: 
a) Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal. 
b) W każdej z kategorii zostaną przyznane 3 nagrody (za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca). 
c) Nagroda specjalna dla szkoły, która reprezentowana będzie w biegu przez najliczniejszą 

liczbę swoich uczniów. 
d) Wręczenie nagród odbędzie się 12.03.2020 r. o godz. 13:30 podczas XXIII Łódzkich 

Targów Edukacyjnych na scenie w hali Atlas Arena. 



 
 

11. Postanowienia końcowe: 
a) Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym 

oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem 
drogowym Policji i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej i innych pracowników 
z ramienia Organizatora. 

b) Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 
c) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 
d) Organizator posiada ubezpieczenie NNW w zakresie podstawowym. 
e) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych, 

informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających 
uczestników biegu. 

f) Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników biegu 
od nieszczęśliwych wypadków oraz mienie pozostawione w szatni. 

g) Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt. 
h) Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze 
zawodów. 

i) Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
j) Wszystkich zawodników startujących w eduRun obowiązuje niniejszy regulamin. 
k) Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

l) Zawodnicy a w przypadku dzieci do 14 r.ż. rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę 
na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizacji, przebiegu i rejestracji 
biegu organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych jako prawnie uzasadniony interes Organizatora. 

m) Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także 
publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą 
miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany 
lub rozpowszechniany będzie projekt. 

n) Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo                
w Klauzuli Informacyjnej. 

o) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. 

p) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej 
pn. IV eduRun - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w 
zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy. 

q) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego 
wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: 
 Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie                  

w dowolnej formie. 



 
 Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego 
partnera w kontekście jego udziału w biegu. 

 Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej. 
 Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, 

a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy uczestnik biegu mógł mieć 
do niego dostęp. 

 Zamieszczanie i publikowanie w środkach masowego przekazu. 
r)  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.  
s)  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu, który będzie dostępny na stronie www.targiedukacyjne.com oraz  w dniu 
imprezy w biurze zawodów. 

 
 

ORGANIZATOR: 
 

 


