
REGULAMIN 
II Biegu Charytatywnego PÓŁNOCNY POMAGA 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji „II Biegu Charytatywnego PÓŁNOCNY POMAGA”, 
     zwanego dalej Biegiem. 
2. Cele Biegu: 

a) pozyskanie środków na cele statutowe dla Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku  
na budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej. Aktywność biegaczy zostanie przeliczona  
na złotówki, a uzyskana w ten sposób kwota maksymalnie 30 tys. zł, przekazana zostanie  
przez Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego dla Hospicjum 
im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku. 

b) popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej  
w każdym wieku. 

3. Organizatorem Biegu jest Makroregion Północny Santander Bank Polska S.A.  z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Arkońska 6, wchodzący w struktury Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,  
przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000008723, NIP 896-000-56-73, REGON 930041341, reprezentowanym przez Dorotę 
Żołądkiewicz, 
przy współpracy z Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego  
z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000120807, NIP 897-16-35-900,  
zwani dalej: Organizatorem. 

 
II. TERMIN I MIEJSCE 

 
1. Bieg odbędzie się w dniu 21 września 2019 r. (sobota) w Gdańsku.  

a) START z siedziby Makroregionu Północnego w Gdańsku ul. Arkońska 6, o godz. 11.00 
b) META na parkingu  Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku ul. Kopernika 6,  

o godz. 13.00 

2. Dystans 7,1 km (limit czasowy 120 minut), Limit uczestników: 500 
3. Trasa biegu wynosi 7,1 km, ulicami Gdańska: Arkońska, Kołobrzeska, Grunwaldzka,  

al. Zwycięstwa, Chodowieckiego, Kopernika  
4. Biuro Zawodów – siedziba Makroregionu Północnego w Gdańsku ul. Arkońska 6 
5. Mapa trasy „II Biegu Charytatywnego PÓŁNOCNY POMAGA”- załącznik  nr 1 

 
III. PROGRAM IMPREZY 

 
1. Bieg zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach czasowych: 

a) Grupa 1 - BIEG w przedziale do 60 min. 
b) Grupa 2 - MARSZOBIEG w przedziale 60 - 120 min. 

 
2. Ramowy plan dnia  
BIEG  

a) Godz. 9.00 – 10.30:  rejestracja, wydanie numerów startowych, podpisanie oświadczenia – 
załącznik nr 2 

b) Godz. 10.30 – 10.45: rozgrzewka 
c) Godz. 10.45 – 11.00: zajęcie pozycji wg kolejności: Grupa 1, 2 
d) Godz. 11.00: START 
e) Godz. 13.00: META  



PIKNIK w Hospicjum 
a) Godz. 11.30 rozpoczęcie Pikniku:  

 STREFA 1: Rejestracja – zgłoszenie zakończenia biegu, medal pamiątkowy, wydanie 

depozytów 

 STREFA 2: Zdrowie na bank – dietetyk, fizykoterapeuta, rozciąganie po biegu 

 STREFA 3: Gastronomia 

 STREFA 4: Rodzina – animacje dla dzieci, pierwsza pomoc 

 STREFA 5: Wystawa  - „Każda chwila”  

 STREFA 6: Scena główna  

b) Godz. 13.00 część oficjalna 

 podsumowanie akcji PÓŁNOCNY POMAGA 2019  
 przekazanie czeku i darów  
 sesja zdjęciowa, tort 

c) Godz. 13.30 koncert dziękczynny 

d) Godz. 15.00 zakończenie Pikniku 

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU 

 
1. „II Bieg Charytatywny PÓŁNOCNY POMAGA”  ma charakter otwarty dla Wolontariuszy 

Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego i ich rodzin oraz dla 
Wolontariuszy Fundacji Hospicyjnej im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku i ich rodzin. 

2. Warunkiem udziału w Biegu jest zgłoszenie uczestnictwa w terminie do dnia 10.09.2019, 
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który zostanie przekazany pocztą 
wewnętrzną) oraz zadeklarowanie aktywności:  
a) Bieg z zadeklarowaną kategorią czasową: GRUPA 1, 2 

lub 
b) Pomoc w organizacji Biegu, w tym  ok. 75 osób do zabezpieczania pasa drogowego - 

załącznik nr 3 obowiązki Wolontariusza zabezpieczającego pas drogowy. 
3. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
4. Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani w Rejestracji na starcie Biegu. Podczas weryfikacji 

zawodnicy zobowiązani są okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem 
potwierdzający tożsamość oraz złożyć podpis na liście startowej, co jest równoznaczne  
z akceptacją Regulaminu. 

5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Biegu jest podpisanie przez zawodnika oświadczenia  
o braku przeciwskazań do udziału w Biegu - załącznik nr 2, którego wzór będzie dostępny  
w Rejestracji na starcie Biegu. 

6. Dokonując rejestracji Uczestnicy oświadczają, że startują w Biegu na własną odpowiedzialność 
oraz są świadomi niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego typu wydarzenia. 

7. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we własnym zakresie. 
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych w trakcie trwania imprezy,  
Uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu. 

8. Organizator zastrzega sobie i Partnerom Biegu prawo do nieodpłatnego wykorzystania 
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, 
które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach 
oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe 
i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator i Partnerzy Biegu nie są i nie będą 
zobligowani do uiszczania jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi  
w niniejszym punkcie. 

 
 
 



 
V.LIMIT UCZESTNIKÓW 

 
Organizator ustala limit uczestników – 500 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). 
 

VI. OPŁATY STARTOWE 
Brak opłat startowych. 
 

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 
 

1. Organizator zapewnia koszulkę startową oraz medal pamiątkowy z napisem „II Bieg 
Charytatywny PÓŁNOCNY POMAGA”.  

2. W dniu zawodów Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu znajdującego się w miejscu 
wyznaczonym przez Organizatora. Depozyt będzie można odebrać tylko na MECIE  
w Hospicjum, w Rejestracji zakończenia Biegu. Organizator zabrania pozostawiania  
w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Osoby, które nie zastosują się 
do zakazu, robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada również za 
rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy. 

3. Podczas trwania imprezy Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną. Decyzje 
lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne  
i nieodwołalne. 

 
VIII. LIMIT I POMIAR CZASU 

 
1. Uczestników Biegu  obowiązuje limit czasu wynoszący 120 minut (2 godziny), w 2 kategoriach 

czasowych: 
a. Grupa 1 - BIEG w przedziale do 60 min. 
b. Grupa 2 - MARSZOBIEG w przedziale 60 - 120 min. 

2. Uczestnicy, którzy nie dotrą do mety w regulaminowym czasie, zobowiązani są do opuszczenia 
trasy i nie będą klasyfikowani. 

3. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 
4. Na MECIE, w Rejestracji zakończenia Biegu, należy zgłosić zakończenie Biegu i podać swój czas. 
 

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY 
 
1. Każdy uczestnik, który ukończy Bieg zgodnie z Regulaminem, otrzyma unikatowy medal 

pamiątkowy. 
2. Prowadzona będzie klasyfikacja dla  Grupy 1 - BIEG w przedziale do 60 min 
3. Z uwagi na charakter wydarzenia Organizator nie zapewnia nagród.  

 
X. DOJAZD, SZATNIE, NOCLEG 

 
1. Miejsce wydarzenia jest łatwo dostępne środkami transportu publicznego: 

a) Biuro Makroregionu Północnego w Gdańsku ul. Arkońska 6,  
UWAGA! Zakaz parkowania w miejscu STARTU, na ul. Arkońskiej. 

b) Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza Gdańsk ul. Kopernika 6 
Publiczne miejsca parkingowe znajdują się przy Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku. 
UWAGA! Zakaz parkowania na MECIE, przy Hospicjum  na ul. Kopernika. 

2. Organizator zapewnia przebieralnie w okolicy punktu START/META. 
3. Organizator nie zapewnia noclegów dla Uczestników „II Biegu Charytatywnego Północny 

Pomaga”, jednakże pracownicy Santander Bank Polska S.A. mogą rozliczyć nocleg w koszty 
delegacji służbowej. 
 

 



 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
3. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją Biegu, nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 
wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu, spowodowane przez Uczestników imprezy lub osoby 
postronne. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz stosowania się do 
poleceń służb porządkowych i osób zabezpieczających trasę Biegu. 

5. Organizator ma prawo usunąć z trasy Biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek 
sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie  
z Regulaminem. 

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

7. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu w sytuacjach 
spornych. 

8. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Klauzula INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: 

a) Makroregion Północny Santander Bank Polska S.A., z siedzibą w Gdańsku, adres:  
ul. Arkońska 6, 80 – 387 Gdańsk, kontakt: tel. 58 511 40 53, e-mail: BMP@santander.pl 

b) Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego, z siedzibą w 
Warszawie, adres:   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, kontakt: tel. 22 586 89 99, 
e-mail: fundacja@santander.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 
1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako 
usprawiedliwionego interesu Administratora; 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat; 
5. Pani/Pan posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować 

wykluczeniem z Biegu. 
 
ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Mapa „II Biegu Charytatywnego PÓŁNOCNY POMAGA” - załącznik nr 1 
2. Oświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w „II Biegu Charytatywnym PÓŁNOCNY POMAGA” 
- załącznik nr 2 
3. Obowiązki Wolontariusza zabezpieczającego pas drogowy „II Biegu Charytatywnego PÓŁNOCNY 

POMAGA” - załącznik nr 3 
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