
REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ  
„ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM” 

 
Katowice, 25.09.2021-25.10.2021 r. 

 
I. CELE 

 
1. Rozpowszechnienie idei akcji „Zdążyć przed rakiem”. 
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
3. Popularyzacja biegania, spacerów oraz marszów w tym Nordic Walking - jako najprostszych 

form aktywności fizycznej. 
 
 

II. ORGANIZATORZY 
 

1. Fundacja ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM. 
2. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.  
3. Radny Rady Miasta Katowice Krzysztof Pieczyński. 
4. Partner Techniczny Dobre Czasy S.C 
 

 
III. PATRONAT 

    
Akcja „ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM” została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice 
Pana Marcina Krupy. 
 
 

IV. TERMIN I MIEJSCE 
 

 
1. Akcja  „Zdążyć przed rakiem” odbędzie się w formie wirtualnej i niestacjonarnej. 
2. Akcja  „Zdążyć przed rakiem” odbędzie się w dniach 25 września - 25 października 2021 roku.  
3. Miejsce Biegu/marszu/spaceru: wybiera uczestnik.  
4. Start : 25.09.2021 r. Dowolna godzina. 

 
V. TRASA I DYSTANS 

 
1. Trasę określa uczestnik zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami. 
2. Bieg/marsz/spacer powinien mieć dystans 5 km.  
3. Czas na pokonanie trasy: od 25 września do 25 października 2021 roku. 
4. Dystans można pokonać etapami w określonym powyżej czasie. 
5. Pokonanie dystansu deklaruje sam uczestnik, oznaczając odpowiednie pole przy swoim 

nazwisku na stronie http://www.zmierzymyczas.pl/  zaraz po ukończeniu 
biegu/marszu/spaceru. 

6. Z uwagi na charytatywny charakter wirtualnej edycji biegu/marszu/spaceru, pokonanie trasy 
5 km jest dobrowolne i nie będzie weryfikowane przez organizatora. 
 

 

http://www.zmierzymyczas.pl/


VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. W akcji Zdążyć Przed Rakiem mogą wziąć udział wszyscy zarejestrowani uczestnicy, którzy do 
dnia 25.10.2021 r opłacą swoje uczestnictwo w biegu/marszu/spacerze. 

2. Zgłoszenia osoby niepełnoletniej dokonuje rodzic lub opiekun prawny. 
3. Warunkiem udziału w akcji jest wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.  
4. Warunkiem dopuszczenia do startu będzie zadeklarowanie podczas rejestracji zdolności do 

udziału w akcji „Zdążyć Przed Rakiem” na własną odpowiedzialność, w przypadku osób 
niepełnoletnich taką zdolność w ich imieniu deklaruje rodzic lub opiekun prawny. 

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku, w tym na 
zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, internetowych, telewizyjnych i w formie 
drukowanej dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez Organizatora. 

6. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie w formie 
elektronicznej w całym okresie trwania zapisów tj. od 01.05.2021 r do dnia 25.10.2021r.  

7. Numer startowy w formie elektronicznej otrzyma tylko i wyłącznie uczestnik, który 
zarejestrował się na bieg/marsz/spacer do dnia 25.10.2021 r.  
 

 
VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 
 
1. Zgłoszenia do biegu/marszu/spaceru można dokonać drogą elektroniczną na stronie 

http://www.zmierzymyczas.pl/ poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w dniach  
01 maja – 25 października 2021 r. 

2. Opłatę startową należy uiścić w formie płatności elektronicznej  za pośrednictwem strony 
internetowej http://www.zmierzymyczas.pl  do dnia 25.10.2021 r. 

3. Opłata startowa wynosi 40 zł i w całości zostaje przeznaczona na cele statutowe Fundacji 
Zdążyć Przed Rakiem. 

4. Brak limitu uczestników. 
5. Zgłoszenie do biegu/marszu/spaceru będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z 

niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania. 
6. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i akceptację niniejszego 

regulaminu. 
7. Zgłoszenie grup biegowych jest równoznaczne ze zgłoszeniem się jej poszczególnych 

uczestników poprzez link rejestracyjny. 
8. Aby utworzyć grupę biegową podczas rejestracji, każdy z jej uczestników w polu : KLUB 

zobowiązany jest wpisać nazwę grupy, która przy każdej rejestracji danego uczestnika 
powinna brzmieć identycznie. 
 

 
VIII. KLASYFIKACJE 

 
1. Z uwagi na niestacjonarny charakter biegu nie będzie klasyfikacji generalnej czasów kobiet i 

mężczyzn oraz klasyfikacji czasów zgłoszonych grup biegowych. 
2. W przypadku grup biegowych nagrodzona zostanie grupa najliczniejsza. 

 
 
 
 
 

http://www.zmierzymyczas.pl/
http://www.zmierzymyczas.pl/


 
 

IX. NAGRODY 
 

1. Każdy zgłoszony uczestnik biegu/marszu/spaceru, który opłaci swoje uczestnictwo do dnia 
25.10.2021 r. i zadeklaruje pokonanie dystansu w dowolnej formie w dniach między 
25.09.2021 r, a 25.10.2021 r. na stronie http://www.zmierzymyczas.pl/ , otrzyma pamiątkowy 
medal, który zostanie mu dostarczony w formie wysyłkowej na wskazany podczas rejestracji 
adres do wysyłki, organizator nie bierze odpowiedzialności za błędnie podany adres. 

2. Najliczniejsza grupa biegowa otrzymuje pamiątkowy puchar. 
 

 
X. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU 

 
1. Bieg/marsz/spacer powinien odbyć się po trasie, na której możliwy jest niewielki ruch kołowy. 
2. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej wyznaczonej przez 

siebie trasie biegu/marszu/spacerze. 
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. 
4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.  
2. Mile widziane, aby podczas biegu/marszu/spaceru wszyscy zawodnicy mieli numery startowe 

przymocowane do przedniej części koszulek sportowych.  
3. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

 

http://www.zmierzymyczas.pl/

