
ENGLISH VERSION BELOW

REGULAMIN IMPREZY 
BIEGOWEJ „POLISH RUN”

1. Organizator.

A. Województwa Polski Wschodniej zrzeszone w ramach Domu Polski Wschodniej w Brukseli;
Avenue de Tervueren 48, 1040 Bruksela, Tel: . +32 2 738 02 20, e-mail: info@eastpoland.eu  ;  

B. Ambasada RP w Królestwie Belgii, Rue Stevin 139, 1000 Bruksela,  tel.: +32 2 7804500, Fax:
+32 (0)2 73 61 881, e-mail: bebruamb2@msz.gov.pl  ;    

2. Cel wydarzenia.

Celem wydarzenia jest aktywizacja społeczeństwa polonijnego oraz propagowanie zdrowego 
i  sportowego trybu życia.  Dodatkowym celem imprezy  jest  integracja  międzynarodowych
środowisk biegowych z obszaru aglomeracji  Brukseli  włączając w to przedstawicieli  świata
instytucji europejskich, dyplomatów, lobbystów, ale też mieszkańców stolicy Belgii;

3. Trasa biegu.

A. Dystans  10  km,  nawierzchnia  asfaltowo-piaskowa  o  zróżnicowanej  konfiguracji.
Punkt odżywczy na 5 km (woda mineralna niegazowana). Ze względu na układ komunikacyjny
miasta,  każdego  zawodnika  obowiązuje  limit  pokonania  trasy  10km  w  czasie  120  min.
Zawodnik,  który  nie  zmieści  się  w  limicie  czasu  może  kontynuować  bieg,  ale  tylko  po
chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem
biegu lecz pieszym. Pomimo przekroczenia limitu czasu zawodnik na mecie otrzyma medal;

B. Biegi  dziecięce na dystansach: 400m oraz sztafety 4x100m odbędą się na bieżni  stadionu
lekkoatletycznego lub jego otoczeniu w zależności od możliwości i decyzji właściciela obiektu,
na którym odbywać się będą zawody. 

C. Dokładna  mapa  trasy  biegu  na  10  km  opublikowana  będzie  na  stronie  internetowej
www.polishrun.eu do końca sierpnia 2019 roku;

4. Program szczegółowy.

09.00 Otwarcie biura zawodów (Stade Communal Fallon, Chemin du Struykbeken 1, 1200 
Woluwe-Saint-Lambert);
14.00 Start w kategorii dziecięcej 400m (od 5 do 8 lat);
14:10 Start w kategorii dziecięcej 400m (od 9 do 15 lat);
14:20    Start sztafety w kategorii szkolnej 4x100m;
14:30 Rozgrzewka przed startem;
15:00 Start w kategorii 10km;
17.00 Zakończenie biegu;
18:00 Zakończenie wydarzenia;

5. Klasyfikacja.

A. Generalna kobiet i mężczyzn;
B. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu;
C. Szczegółowy podział kategorii dodatkowych zostanie zamieszczony na stronie wydarzenia;
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D. Organizator dopuszcza do startu wózki;

6. Pomiar czasu.

Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów zintegrowanych z numerem startowym.
Numer z chipem należy zamocować z przodu koszulki. Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji
w  układzie.  Posiadanie  chipa  jest  warunkiem  wystartowania  w  biegu  i  sklasyfikowania  
w komunikacie końcowym;

7. Nagrody.

A. Szczegółowe informacje dotyczące nagród w poszczególnych konkurencjach zawodów „Polish
Run”  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej  www.polishrun.eu najpóźniej  do  10
września 2019 r.;

B. Warunkiem  otrzymania  nagrody  jest  osobisty  udział  w  ceremonii  dekoracji  
z  numerem  startowym  przypiętym  w  widocznym  miejscu,  z  przodu  –  w  przypadku
nieobecności  laureatów  nagrody  przepadają  i  nie  będą  wręczone  w  innym  terminie  ani
wysyłane;

C. Zawodnicy  nagrodzeni  w  klasyfikacji  generalnej  nie  będą  nagradzani  w  kategoriach
wiekowych;

D. Zwycięzcy  klasyfikacji  generalnych  kobiet  i  mężczyzn  oraz  kategorii  innych  otrzymają
pamiątkowe puchary;

E. Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają: medal.

8. Uczestnictwo.

A. Rejestracja uczestników on-line rozpoczyna się z chwilą otwarcia formularza rejestracyjnego,
zaś  kończy  się  w  dniu  18  września  2019  roku.  Po  tym terminie  rejestracja  jest  możliwa
jedynie osobiście w biurze zawodów. 

B. Istnieje możliwość rejestracji uczestnictwa także w dniu organizacji wydarzenia, tj. w dniu 21
września 2019 r., jednak organizator ze względów technicznych, zapewnia sobie prawo do
ewentualnego  braku  możliwości  dostarczenia  pakietów  startowych  uczestnikom
rejestrującym się w tym dniu. 

C. Limit startujących - 1000 osób (decyduje kolejność zgłoszeń); Limit może zostać zmieniony
przez  organizatorów,  o  czym  uczestnicy  zostaną  poinformowani  za  pomocą  strony
internetowej www.polishrun.eu.  

D. Do startu na 10km dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia;
E. Zawodnicy  niepełnoletni  muszą  posiadać  pisemną  zgodę  rodziców  na  uczestnictwo  

w biegu;
F. 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, w tym śmierci;

G. Wypełnienie karty zgłoszeniowej on-line oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter,
zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował
się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

H. Pobranie  numeru  startowego  przez  zawodnika  oznacza,  że  zawodnik  zapoznał  się  
z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania;

I. Wszyscy  zawodnicy  startujący  w  biegu  muszą  zostać  zweryfikowani  w  biurze  zawodów  
do dnia 21 września 2019 r.;

J. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty
urodzenia i obywatelstwa ewentualnie dokument uprawniający do klasyfikacji dodatkowej;
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K. Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować
szczególną ostrożność podczas biegu;

L. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku;
M. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego

przestrzegania;

9. Warunki startowe.

A. Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa za bieg główny na dystansie
10km, 45 PLN do dnia 22 lipca 2019 r. Od dnia 23 lipca 2019 r. opłata wynosić będzie 65 PLN.
Opłata za bieg dziecięcy na dystansie 400m wynosić będzie 10 PLN. 

B. Bieg sztafety międzyszkolnej 4x100m zwolniony będzie z opłaty startowej. 
C. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia  18 września 2019 r.;
D. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty

startowej.  Tylko osoby,  które  dokonają  pełnego zgłoszenia  zostaną umieszczone na liście
uczestników;

E. W  ramach  rejestracji  zawodnik  otrzymuje  numer  startowy,  koszulkę  techniczną,  medal,
obsługę  informatyczną  mierzenia  czasu  biegu,  wodę mineralną na trasie  oraz  mecie,  ma
zapewnioną logistykę zaplecza  przed i  po biegu,  po  podaniu  w zgłoszeniu  prawidłowego
adresu elektronicznego otrzyma uzyskany wynik biegu za pośrednictwem e-maila;

10. Zgłoszenia.

A. Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej do dnia  18 września 2019 r. poprzez
stronę: www.polishrun.eu;

B. Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia, czy jego zgłoszenie zostało ujęte
na liście startujących;

C. W  dniu  biegu  organizator  nie  przyjmuje  żadnych  reklamacji  związanych  z  udziałem  
w  wydarzeniu,  brakiem  możliwości  rejestracji,  wyczerpaniem  się  zasobów  pakietów
startowych, wyczerpaniem się przewidzianej ilości medali  pamiątkowych, funkcjonalnością
obiektu,  stanowiącego  bazę  wydarzenia,  a  także  innych,  m.in.  technicznych  aspektów
wydarzenia. 

D. Rezygnacja z uczestnictwa uprawniającą do zwrotu opłaty startowej możliwa jest jedynie na
30  dni  przed  startem  po  przesłaniu  na  adres  organizatora  stosownego  zaświadczenie
medycznego. 

E. Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie: www.polishrun.eu;

11. Postanowienia końcowe.

A. Organizatorzy  nie  pokrywają  kosztów związanych z  dojazdem, pobytem i  innych kosztów
technicznych, związanych z uczestnictwem w biegu;

B. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w czasie imprezy;
C. Uczestnicy zawodów zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem

Organizatora w związku z zawodami z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy
umyślnej lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;

D. Ubezpieczenie  indywidualne  na  wypadek  kontuzji  lub  innego  nieszczęśliwego  zdarzenia,
które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej
indywidualnie przez uczestnika;

E. Pisemne protesty  przyjmowane będą przez  Biuro  Zawodów do 30 minut  po zakończonej
konkurencji;
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F. Przekazanie numeru startowego innej osobie powoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ
prawo do uczestnictwa w zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie;

G. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy;
H. Organizator  w  najszerszym  zakresie  dopuszczonym  przez  obowiązujące  przepisy  prawa

zwolniony  jest  z  wszelkiej  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody  wyrządzone  przez
Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z  obowiązku naprawienia
takich szkód;

I. Organizatorzy nie odpowiadają za jakość lub właściwą realizację nagród ufundowanych przez
inne podmioty, występujące w charakterze partnerów / sponsorów wydarzenia;

J. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  odwołanie  imprezy  z  przyczyn  od  niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia;

K. Wiążąca  i  ostateczna  interpretacja  niniejszego  regulaminu  przysługuje  wyłącznie
organizatorowi;

THE RULES OF
THE ‘POLISH RUN’ RUNNING EVENT

4. Organiser

A. The Eastern Poland voivodeships grouped together within the East Poland House in Brussels,
Avenue de Tervueren 48, 1040 Brussels, tel.: . +32 2 738 02 20, e-mail: info@eastpoland.eu  ;  

B. The Embassy of the Republic of Poland to the Kingdom of Belgium, Rue Stevin 139, 1000
Brussels, tel.: +32 2 7804500, fax: +32 (0)2 73 61 881, e-mail: bebruamb2@msz.gov.pl  ;    

5. Aim of the event

The aim of the event is to animate the local Polish community and promote a healthy and
sporting  lifestyle.  Additionally,  the  event  is  aimed  at  integrating  runners  of  different
nationalities residing within the metropolitan area of Brussels, including representatives of
the European institutions, diplomats, lobbyists, but also citizens of the capital of Belgium;

6. Route of the run

A. A  10  kilometre  distance,  asphalt  and  sand  surfaces  of  varied  configurations.
Refreshment point at the 5th kilometre (still mineral water). Due to the city transportation
system, every competitor shall be required to cover the 10 km distance within the time limit
of 120 minutes. A competitor who exceeds this time limit may continue running, but only on
the pavement, in accordance with the pedestrian traffic regulations and from that moment
on he or she shall no longer be a participant of the run but a pedestrian. Despite exceeding
the time limit, the competitor will receive a medal at the finish line;

B. Children's races at distances: 400m and 4x100m relay races will take place on the track of the
athletics  stadium or  its  surroundings  depending on the possibilities  and decisions  of  the
owner of the facility where the competition will take place.

C. The precise map of the route shall be published at www.polishrun.eu by the end of August
2019;

4. Detailed schedule
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09.00 Competition Office opens (Stade Communal Fallon, Chemin du Struykbeken 1, 1200 
Woluwe-Saint-Lambert);
14.00 400m Kids category start (5 - 8 years old);
14:10 400m Kids category start (9 – 15 years old;
14.20 Start relay in the school category 4x100m;
14:30 Warm-up before the start;
15.00 Start of a 10km run;
17:00 The end of the run;
18:00 The end of the event;

12.Classification

A. Women's and men’s overall classification and classifications in particular age groups; 
B. Classification of people with locomotor disabilities;
C. A detailed division into additional categories shall be published on the event website;
D. The organiser admits people in wheelchairs to participate in the run;

13.Time measurement

The  time  will  be  measured  with  the  use  of  chips  integrated  into  the  participants’  bib
numbers. The bib number containing the chip is to be placed on the front side of the T-shirt.
Any modification of the system is strictly prohibited. Holding the chip is a prerequisite for
taking part in the run and being classified in the final report;

14.Prizes

A. Detailed information concerning the prizes to be awarded in particular contests of the ‘Polish
Run’ competition shall be presented on the Internet web page www.polishrun.eu not later
than on 18th September 2019;

B. The awarding of a prize shall be conditional on one's personal participation in the awarding
ceremony with one’s bib number fastened at a visible spot, in the front - should the prize
winners be absent, the prizes are subject to forfeiture and shall not be awarded on a later
date nor shall they be sent over;

C. The competitors who are awarded a prize in the overall classification shall not be awarded
any prizes in particular age categories;

D. The winners in women's and men’s overall classifications as well as in the other categories
shall receive commemorative trophy cups;’

E. The participants who complete the run shall receive a medal;

15.Participation

A. The registration of participants shall start with the opening of the registration form and end
on 18th September 2019. 

B. It  is  possible  to register  the participation also on the day of  the event  however,  due to
technical  reasons,  the  organiser  reserves  the  right  to  refuse  to  provide  starter  packs  to
participants who register on that day. 

C. The limit on the number of those entering the run - 1000 people (on a first come, first served
basis); The limit may be changed by the organisers, in which case the participants shall be
notified through the website www.polishrun.eu.  

D. Only competitors aged 16 or older shall be admitted to enter the 10 km contest;
E. Underage competitors must have their parents’ written consent to their participation in the

run;
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F. A participant acknowledges that their participation in the run involves physical effort and
entails the natural risk and danger of accidents, possibility of sustaining a bodily injury and
physical traumas, including death;

G. Filling in the on-line registration form shall  mean that the participant has considered and
assessed the nature, scope and degree of the risk connected with participation in the event
and has voluntarily decided to take that risk and enter the run on their own responsibility;

H. Collecting a bib number by a competitor shall  mean that the competitor has acquainted
themselves with, accepted and undertaken to comply with the rules of the run;

I. All  the  competitors  entering  the  run  must  be  verified  at  the  Competition Office on  21 s

September 2019;
J. During  the  verification,  the  competitors  shall  present  their  identity  card  or  passport  for

inspection of their date of birth and nationality, as well as a document entitling them to be
included in an additional classification, if any.

K. The run shall take place in limited road traffic, each competitor being required to exercise
particular caution during the run;

L. A participant gives their consent to the processing of their personal data and image;
M. Each  competitor  is  required  to  familiarize  themselves  with  the  rules  of  the  run  and  to

observe those rules;

16.Entry requirements 

A. Those applying to participate in the event, a starting fee will be charged for the main race at
a distance of 10 km, which will be 45 PLN until 22nd of July 2019. From 23rd of July 2019, the
fee will be 65 PLN. The fee for a children's run at distances of 400m will be 10 PLN. 

B. The inter-school relay race 4x100m will be released from the entry fee.
C. Electronic applications may be sent in by 18th September 2019; 
D. An application shall be considered complete upon completion of the application form. Only

the persons who have made a complete application (including payment) shall be entered in
the list of participants; 

E. As  part  of  the registration,  a  competitor shall  be provided with a bib number,  run time
measurement IT service, mineral water on the route and at the finish line, logistic backup
before and after the run; if  a valid e-mail  address is  given in their  application form, the
competitor shall be e-mailed the result they obtained in the run;

17. Applications

A. An application must be sent in electronically by 18st September 2019, through the web page:
www.polishrun.eu;

B. Each competitor is required to check in advance whether their name has been included in
the list of the runners.

C. On the day of the run the organiser shall accept no complaints concerning participation in
the event, inability to register, shortage of starter packs, shortage of the planned number of
commemorative medals, the functionality of the site where the event is held, as well as other
aspects of the event, including the technical ones. 

D. Resignation from participation entitling to the refund of the entry fee is possible only 30 days
before the start after sending the appropriate medical certificate to the organizer's address.

E. The  final  results  shall  be  made  available  after  the  completion  of  the  event  on  the
www.polishrun.eu web pages; 

18. Final provisions
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A. The  Organisers  shall  not  cover  the  costs  related  to  travelling  to,  staying  at  and  other
technical costs of participation in the run; 

B. The Organiser shall provide the participants with medical care for the duration of the event;
C. The competition participants waive all claims which they may be entitled to in respect of the

Organiser in connection with the competition, except for claims for damage resulting from
wilful  misconduct  or  other  cases  where liability  cannot  be excluded under the generally
applicable legal regulations;

D. Individual insurance against an injury or another unfortunate incident which may by suffered
by a competitor during the run shall require a separate policy taken out by the participant
individually;

E. Written protests shall be accepted by the Competition Office within the time limit of up to 30
minutes after the completion of a particular contest;

F. Passing one’s bib number to another person shall result in disqualification of the competitor,
as the right to participate in the competition is not transferable to third parties;

G. The Organiser shall not be held responsible for any items left unattended during the event;
H. The Organiser shall be exempt, to the largest extent admissible under the applicable legal

regulations, from all liability for damages, if any, inflicted by the Participants as a result of
their participation in the competition and the Organiser shall be exempt from the obligation
to redress such damages;

I. The Organisers shall not be held responsible for the quality or adequate implementation of
the prizes funded by other entities acting in the capacity of the event partners / sponsors; 

J. The Organiser shall not be held liable for cancellation of the event due to reasons beyond the
Organiser’s control and reason which are unforeseeable;

K. The binding and final  interpretation of  these Rules shall  be at  the sole discretion of  the
Organiser;


