REGULAMIN
XI KWIDZYŃSKIEGO BIEGU PAPIERNIKA
w trybie wirtualnym
1.

CEL IMPREZY

1.
2.
3.
4.

Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.
Wsparcie inicjatyw charytatywnych.
Promocja marki papierów biurowych POL.

2. ORGANIZATOR
International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
Fundacja Opiekuńcza IP-Kwidzyn ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn

3. ZASADY BIEGU
1. Bieg ma charakter wirtualny, co oznacza, że każdy uczestnik wyznacza sobie indywidualnie trasę, miejsce i
czas biegu przy uwzględnieniu określonych ram czasowych.

2. Ramy czasowe XI Kwidzyńskiego Biegu Papiernika: 29 maja 2021 roku w godzinach 6:00 – 22:00
3. Dystans XI Kwidzyńskiego Biegu Papiernika: 10 km.
4. Uczestnicy zobowiązani są do zarejestrowania odbycia biegu za pomocą wskazanej przez organizatora
aplikacji (patrz Rejestracja punkt 5).

5. Bieg ma charakter charytatywny. Oznacza to, że organizator przewiduje pulę nagród na cele charytatywne
(patrz Nagrody punkt 6).
6. Bieg odbywa się bez klasyfikacji wiekowej i czasowej.
7. Organizator nie przewiduje limitu czasu na pokonanie trasy.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. XI Kwidzyński Bieg Papiernika rozegrany zostanie w otwartej formule. Do startu dopuszczeni zostaną
zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.

2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 29 maja 2021 r. ukończą 16 lat.
3. Zawodnicy pełnoletni dokonując rejestracji i biorąc udział w XI Kwidzyńskim Biegu Papiernika oświadczają,
że startują w biegu na własną odpowiedzialność.

4. Zawodnicy niepełnoletni, w wieku 16 - 17 lat zostaną dopuszczeni do biegu po zadeklarowaniu zgody rodzica
lub opiekuna prawnego na etapie zgłoszenia.
5. Rejestracja uczestnika XI Kwidzyńskiego Biegu Papiernika traktowana jest jako przyjęcie warunków
niniejszego regulaminu.
6. Organizator XI Kwidzyńskiego Biegu Papiernika nie pobiera żadnych opłat związanych z wpisowym i opłatą
startową.

5. REJESTRACJA I UDZIAŁ W BIEGU
1. Zgłoszenia uczestników XI Kwidzyńskiego Biegu Papiernika przyjmowane są przy użyciu formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegpapiernika.pl
2. Rejestracja będzie możliwa do godziny 23:59 dnia 28 maja 2021 r.
3. Organizator nie przewiduje limitu uczestników.
4. W dniu wydarzenia uczestnicy rejestrują udział w biegu za pośrednictwem specjalnej aplikacji mobilnej
„Kwidzyński Bieg Papiernika”, która dokonuje pomiaru czasu i dystansu biegu. Dokładne informacje
dotyczące aplikacji zostaną udostępnione na stronie internetowej www.biegpapiernika.pl

6. NAGRODY

1. Organizator przewiduje nagrody w biegu z przeznaczeniem na cele charytatywne zgodne ze statutową
działalnością Fundacji Opiekuńczej IP Kwidzyn.
2. Organizator wskaże trzy wybrane cele charytatywne, a uczestnicy na etapie rejestracji do biegu będą mieli
możliwość zadeklarowania swojego udziału w Biegu Papiernika na rzecz wybranego celu.
3. Nagrody na cele charytatywne zostaną rozdysponowane w zależności od ilości zadeklarowanych przez
uczestników kilometrów potwierdzonych udziałem w biegu w aplikacji mobilnej (w kolejności od największej
do najmniejszej ilości kilometrów):
1. I nagroda – 10 000 zł
2. II nagroda – 5 000 zł
3. III nagroda – 3 000 zł
4. Organizator ogłosi finalny podział nagród przekazanych na cele charytatywne w niedzielę 30 maja 2021 r.
7. PAKIETY STARTOWE, MEDALE I DYPLOMY
1. Organizator przewiduje pakiety startowe dla maksymalnie 3000 uczestników zarejestrowanych do 5 maja
2021 r.
2. Pakiety startowe zawierają medal i numer startowy oraz dodatkowe gadżety od organizatora.
3. Pakiety startowe zostaną przesłane do uczestników przed biegiem na adres wskazany na etapie
rejestracji.
4. Organizator zastrzega prawo do wysyłki pakietów jedynie na terenie Polski.
5. Uczestnicy, którzy zapiszą się po 5 maja 2021 r. lub po przekroczeniu limitu 3000 uczestników otrzymają
numer startowy w formie elektronicznej, a także elektroniczne potwierdzenie zakończenia biegu w formie
dyplomu.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

XI Kwidzyński Bieg Papiernika odbędzie się bez względu na pogodę.
Wszyscy uczestnicy XI Kwidzyńskiego Biegu Papiernika zobowiązani są do przestrzegania niniejszego
regulaminu, a przystąpienie do biegu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
3.
Osoby uczestniczące w XI Kwidzyńskim Biegu Papiernika są obowiązane zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać obowiązujących przepisów
prawa (w tym ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa).
4.
Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i biorą odpowiedzialność za stan swojego
zdrowia podczas biegu.
5.
Uczestnicy zrzekają się dochodzenia prawnego lub zdrowotnego od organizatora w razie wypadku lub
szkody związanej z uczestnictwem w imprezie.
6.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody zdrowotne, rzeczowe,
majątkowe powstałe przed, podczas i po biegu.
7.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zagrożenia wynikające z doboru trasy i miejsca biegu,
a także za bezpieczeństwo uczestników wirtualnego biegu.
8.
Organizator XI Kwidzyńskiego Biegu Papiernika uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym
regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
9.
Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji
Kwidzyńskiego Biegu Papiernika, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
informacyjnych dotyczących imprezy – tej oraz kolejnych edycji Kwidzyńskiego Biegu Papiernika.
10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora XI Kwidzyńskiego Biegu Papiernika.

