
REGULAMIN BIEGU DLA UKRAINY

1. CEL BIEGU DLA UKRAINY

Celem organizacji Biegu dla Ukrainy jest:

(a) pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym;
(b) solidarność społeczności biegowej z osobami dotkniętymi konfliktem.

2. ORGANIZATOR

Organizatorem Biegu dla Ukrainy jest Compani sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Wielkiej 67, 53-340 Wrocław, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000474079, NIP: 8943047901, REGON: 022222083.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE

3.1 Termin biegu to 26.03.2022.

3.2 Bieg Dla Ukrainy jest ogólnopolską akcją składającą się z wielu biegów organizowanych w wybranych miastach
Polski, we współpracy z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami biegowymi. Dokładne miejsca biegów
stacjonarnych będą ogłaszane na fanpage Biegu dla Ukrainy w serwisie Facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/biegdlaukrainy).

3.3 Bieg odbywa się w dwóch formułach: stacjonarna w wybranych miastach na terenie Polski oraz online w aplikacji
mobilnej Activy.

3.4 Dystans biegu to około 5 km (pokonanie pełnego dystansu nie jest obligatoryjne).

3.5 Czas trwania: wszystkie biegi stacjonarne będą odbywały się 26.03.2022 o godzinie 12:00, bieg online będzie trwał w
aplikacji mobilnej między 00:01 do 23:59 w dniu 26.03.2022.

3.6 Trasy biegu: trasy w formule stacjonarnej będą komunikowane na w serwisie Facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/biegdlaukrainy,

3.7 Organizator zapewnia dostęp do mobilnej aplikacji Activy w ramach uczestnictwa w biegu.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU DLA UKRAINY

4.1 W zawodach biorą udział uczestnicy indywidualni, którzy uiszczą opłatę do Skarbonki Biegu dla Ukrainy pod
linkiem: https://www.siepomaga.pl/biegdlaukrainy. Rekomendowana kwota to minimum 50 zł. Całość wpłat wpływa
bezpośrednio na konto Polskiej Akcji Humanitarnej i przeznaczona jest na pomoc obywatelom Ukrainy.

4.2 Rejestracja zawodników odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy pod linkiem: www.biegdlaukrainy.pl.

5. APLIKACJA I POMIAR CZASU

5.1 Organizator zapewnia pomiar czasu mierzony w aplikacji Activy. Rekomendowane jest, aby każdy Uczestnik w
trakcie Biegu dla Ukrainy posiadał w pełni naładowany smartfon z aktualną wersją aplikacji Activy, której pobranie
i zainstalowanie umożliwia pomiar czasu. Każdy Uczestnik będzie miał dostęp do informacji dotyczących pobrania
i uruchomienia powyższej aplikacji.

5.2 Umożliwia się wzięcie udziału w biegu bez rejestrowania czasu w aplikacji.
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5.3 Każdy Uczestnik we własnym zakresie wciska przycisk “Start”, przy rozpoczęciu Biegu, monitoruje dystans
pokonywanych kilometrów i odpowiednio po wykonaniu 5 km (zalecane jest wykonać min. 5,1 km) wciska przycisk
“Pauza”, a następnie “Zakończ” w celu zakończenia Biegu i zapisania swojej aktywności.

5.4 Każdy Uczestnik zobowiązany jest pokonać dystans konkursowy na zewnętrznych trasach biegowych (trasy typu
np. parki, lasy, ścieżki biegowe itp.).

5.5 Organizator oraz właściciel aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za brak zaliczonego czasu bądź przerwania
dystansu i trasy Biegu, które będą spowodowane błędami technicznymi smartfonu Uczestnika.

6. NAGRODY I KLASYFIKACJE

Organizator nie przewiduje prowadzenia klasyfikacji biegowych oraz nagradzania Uczestników z najlepszym czasem.
Bieg nie ma charakteru rywalizacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Biegu dla Ukrainy. Potwierdzenie uczestnictwa w biegu
jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.

7.2 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat, bądź szkód,
jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w wydarzeniu. Uczestnik startuje w biegu na własną
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

7.3 Organizator nie odpowiada za zabezpieczenie tras biegów organizowanych stacjonarnie. Za organizację biegów
stacjonarnych oraz zabezpieczenie ich trasy odpowiadają współorganizatorzy w postaci lokalnych organizacji
i stowarzyszeń biegowych zaangażowanych w akcję.

7.4 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany przepisów regulaminu.


