
REGULAMIN 

VII WROCŁAWSKI BIEG AKADEMICKI 

na dystansie 5 km 

Wrocław, 15.05.2021 r. 

 

I. CEL 
 

1. Promocja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako Uczelni wspierającej aktywność         
fizyczną studentów oraz inicjatywy studenckie.  

2. Szerzenie zdrowego trybu życia oraz aktywności sportowej. 
3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz czynnego wypoczynku. 
4. Promocja Wrocławia jako miasta wspierającego rozwój fizyczny jego mieszkańców. 
5. Zebranie pieniędzy na cel charytatywny. 
 
 

II. ORGANIZATOR 
 

1. Organizatorem Biegu jest Informacja Kulturalno-Sportowa Studentów jako Jednostka        
Organizacyjna Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu       
(www.ikss.ue.wroc.pl) poprzez wybrany komitet organizacyjny, na czele którego stoi         
koordynator biegu. 

2. Współorganizatorem Biegu jest Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu. 

3. Organizator informuje, iż zapewnia dostęp do aplikacji mobilnej Activy wykorzystaną do           
realizacji VII Wrocławskiego Biegu Akademickiego. 

 
 

III. KONTAKT 
 

1. Koordynator biegu: 
 

Tomasz Wojciechowski 
email: kontakt@wroclawskibiegakademicki.pl 

 
2. Strona internetowa biegu: http://www.wroclawskibiegakademicki.pl/ 
 
 

IV.TERMIN WYDARZENIA 
 
1. Bieg odbędzie się 15 maja 2021 r.  
2. Start biegu zaplanowany jest na godzinę 00:00. 
3. Koniec biegu planowany jest na godzinę 23:59. 

 
 

V. OPIS WYDARZENIA 
 

1. VII Wrocławski Bieg Akademicki obejmuje bieg odbywany indywidualnie przez każdego          
uczestnika w dowolnym miejscu przez niego wybranym, w dniu 15.05.2021 r. na warunkach             
określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Uczestnicy biorą udział w VII Wrocławskim Biegu Akademickim indywidualnie, w miejscu           
przez siebie wybranym, w ramach ograniczeń czasowych określonych w niniejszym          
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Regulaminie. 
3. VII Wrocławski Bieg Akademicki nie stanowi wydarzenia organizowanego w jednym miejscu i            

czasie, w szczególności nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia             
20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 ze                
zm.). 

 
 

VI. UCZESTNICTWO 
 
1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza w formularzu. 
2. Uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która: 

a) w dniu zawodów będzie miała ukończone 18 lat, 
b) zapisała się na bieg wedle zasad opisanych w punkcie VII, 
c) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,  
d) oświadczy w formularzu, że zapoznała się z regulaminem i jego postanowieniami. 

3. Każdy startujący uczestnik powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw           
nieszczęśliwych wypadków. 

4. Liczba miejsc jest nieograniczona. 
5. Istnieje możliwość zapisania się na VII Wrocławski Bieg Akademicki poprzez wykupienie           

pakietu startowego Klubu AZS Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co jest          
równoznaczne z wyrobieniem klubowej legitymacji (możliwość korzystania z wiążącymi się z           
tym profitami). 

 
 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1. Warunkiem udziału Uczestnika we Wrocławskim Biegu Akademickim jest: 

– rejestracja Uczestnika; 
– pobranie Aplikacji “Activy”; 
– uzupełnienie danych osobowych Uczestnika w ramach Aplikacji; 
– akceptacja treści Regulaminu Biegu w ramach Aplikacji i złożenie określonych w ramach             
Aplikacji oświadczeń. 

2. Po zakończeniu rejestracji Uczestnik będzie mieć możliwości edytowania swoich danych          
rejestracyjnych wyłącznie po nawiązaniu kontaktu z Organizatorem na zasadach określonych          
w Serwisie. 

3. Dane kontaktowe podane podczas rejestracji w Aplikacji będą wykorzystywane do          
powiadamiania Uczestników o wszelkich zmianach dotyczących Wrocławskiego Biegu        
Akademickiego. Wprowadzając dane Uczestnik oświadcza, że są prawdziwe i aktualne. 

4. Prawo do udziału we Wrocławskim Biegu Akademickim przysługuje określonej osobie która           
wypełniła formularz zgłoszeniowy. 

5. Akceptując Regulamin Biegu i uruchamiając Aplikację w celu udziału w we Wrocławskim            
Biegu Akademickim Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział we            
Wrocławskim Biegu Akademickim i startuje na własną odpowiedzialność, mając świadomość          
niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia. Organizator nie jest           
uprawniony ani zobowiązany do weryfikacji prawdziwości powyższego oświadczenia ani nie          
ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Uczestnik oświadcza ponadto, że nie           
znajduje się w sytuacji, w której jego udział we Wrocławskim Biegu Akademickim stwarza             
ryzyko dla Uczestnika lub innych osób lub stanowił naruszenie przepisów prawa, w tym             
związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Organizator rekomenduje         
odbycie wizyty lekarskiej przed Wrocławskim Biegiem Akademickim w celu potwierdzenia          
możliwości uczestnictwa we Wrocławskim Biegu Akademickim. 

6. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na utrwalanie i publikowanie jego wizerunku,            
obejmuje ona jego publikację w materiałach oraz na kanałach informacyjnych i promocyjnych,            
w związku z udziałem we Wrocławskim Biegu Akademickim. 

 



VIII. ZASADY UCZESTNICTWA 
 
1. W celu udziału w VII Wrocławskim Biegu Akademickim każdy uczestnik musi posiadać w pełni              

naładowany smartfon wyposażony w uruchomioną funkcjonalność ustalania jego lokalizacji         
(np. z wykorzystaniem systemu GPS) z aktualną wersją Aplikacji, której pobranie i            
zainstalowanie jest warunkiem uczestnictwa w VII Wrocławskim Biegu Akademickim. 

2. Uczestnik sam wybiera miejsce startu i mety, a także przebieg trasy, z tym zastrzeżeniem, że               
jej długość wynosi 5 km. Organizator nie zapewnia trasy VII Wrocławskiego Biegu            
Akademickiego. Uczestnik może poruszać się wyłącznie o własnych siłach i na własnych            
nogach, bez użycia jakichkolwiek urządzeń. 

3. Przebyta trasa obliczana jest na podstawie danych lokalizacyjnych urządzenia uczestnika w           
ramach Aplikacji. 

4. Każdy uczestnik startuje w czasie przez siebie wybranym, przy czym zobowiązany jest            
rozpocząć bieg nie wcześniej, niż o godzinie 00:00 i ukończyć bieg nie później, niż o godzinie                
23:59 w dniu 15.05.2021 r. 

5. Pomiar czasu i przebiegniętego dystansu uruchamiany jest przez każdego użytkownika          
indywidualnie z wykorzystaniem Aplikacji.  

6. Warunkiem uwzględnienia w klasyfikacji jest ukończenie biegu przez uczestnika, tj.          
przebiegnięcie dystansu co najmniej 5 km na warunkach określonych w Regulaminie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji. 
 

IX.APLIKACJA 
 
1. Konieczne jest, aby każdy Uczestnik w trakcie VII Wrocławskiego Biegu Akademickiego           

posiadał w pełni naładowany smartfon z aktualną wersją Aplikacji, której pobranie i            
zainstalowanie jest warunkiem uczestnictwa w Biegu. Każdy Uczestnik będzie miał dostęp do            
informacji dotyczących pobrania i uruchomienia powyższej Aplikacji. 

2. Konieczne jest, aby każdy Uczestnik przed startem VII Wrocławskiego Biegu Akademickiego           
miał prawidłowo skonfigurowany smartfon. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do         
skonfigurowania swojego smartfona z Aplikacją przed startem Biegu. 

3. Każdy Uczestnik przed startem Biegu we własnym zakresie musi sprawdzić tryb, w którym             
ustawiona jest Aplikacja i zmienić go na tryb “Biegacza” odpowiedni do Konkursu.            
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie dystansu konkursowego w trybie          
innym niż “Biegacz”.  

4. 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. Każdy Uczestnik musi przez cały czas wykonywania dystansu Konkursu VII Wrocławskiego           
Biegu Akademickiego mieć włączony dostęp do lokalizacji (np. systemu GPS) oraz włączony            
dostęp do Internetu.  

6. Uczestnik w trakcie VII Wrocławskiego Biegu Akademickiego może użyć przycisku “Pauza”,           
aby przerwać Bieg i odnowić go po chwili, aby kontynuować Bieg. Uczestnik zobowiązuje się              
użyć przycisku “Pauza” w sytuacji tego wymagającej oraz nie więcej niż 5 razy. 

7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest pokonać dystans konkursowy na zewnętrznych trasach          
biegowych (trasy typu np. parki, lasy, ścieżki biegowe itp.). Organizator zastrzega sobie prawo             
do dyskwalifikacji wyniku Uczestnika, który wykonał dystans konkursowy na urządzeniach          
mechanicznych (typu bieżnia domowa). 

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

9. Po zakończonym Biegu każdy Uczestnik ma obowiązek pozostawić konto w Aplikacji mobilnej            
przez min. 7 dni roboczych po zakończeniu Konkursu VII Wrocławskiego Biegu           
Akademickiego. Usunięcie konta szybciej może skutkować brakiem wyniku w klasyfikacjach.  

10.Organizator opublikuje wyniki w ciągu 5 dni roboczych po zakończonym Konkursie VII            



Wrocławskiego Biegu Akademickiego w Aplikacji oraz na stronie:        
https://www.wroclawskibiegakademicki.pl.  

11.Problemy oraz reklamacje związane z obsługą Aplikacji, wyników oraz innych sytuacji           
losowych (nawiązujących do obszaru Aplikacji) zgłaszane po dniu 17.05.2021 r. nie będą            
rozpatrywane. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłaszania         
reklamacji.  

 
 

X. ZGŁOSZENIE I OPŁATY 
 
1. Zapisy możliwe są do dnia 13.05.2021 r. do godziny 23:59 przez internetowy system zapisów              

dostępny na stronie internetowej biegu (www.wroclawskibiegakademicki.pl).  
2. Termin zgłoszeń i wysokość opłat: 
a) 22.02.21r. – 31.03.21r. - opłata startowa wynosi 25 zł - pakiet standardowy (dostęp do              

aplikacji); 
b) 01.04.21 r. – 13.05.21r. - opłata startowa wynosi 30 zł - pakiet standardowy (dostęp do               

aplikacji); 
c) 22.02.21r. – 13.05.21r. - opłata startowa wynosi 50 zł - pakiet AZS (dostęp do aplikacji,               

wyrobienie legitymacji, ubezpieczenie NNW, legitymację studencką, koszulka, medal, shaker,         
torba i udział w losowaniu nagrody); 

d) 22.02.21r. – 31.03.21r. - opłata startowa wynosi 50 zł - pakiet zwykły (dostęp do aplikacji,               
koszulka, medal, torba);  

e) 01.04.21 r. – 13.05.21r. - opłata startowa wynosi 60 zł - pakiet zwykły (dostęp do aplikacji,                
koszulka, medal, torba). 

3. Pakiety zamówione przed 18 kwietnia zostaną dostarczone do dnia biegu(15.02). Pakiety           
zamówione później zostaną wysłane do końca maja, nie posiadając gwarancji dostarczenia           
ich przed dniem biegu. 

4. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem 
w biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika            
biegu. Zapisy trwają do 13.05.2021 r.. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały             
opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej.  

5. Jeśli wydarzenie nie odbędzie się nie z naszej winy zwrócimy uczestnikom 50% wpłaconej             
kwoty w przeciągu 60 dni po odwołaniu wydarzenia. 

6. Uczestnik może przenieść opłatę na inną osobę tylko do dnia 30.04.2021 r. informując o tym               
organizatorów na adres kontakt@wroclawskibiegakademicki.pl. Organizator nie gwarantuje       
zmiany danych osobowych w systemie pomiaru czasu. 

7. Aby opłacić swój udział w biegu należy wykonać poniższe czynności: 
 
W zależności od terminu (patrz punkt: X.2.), w którym dokonywana jest wpłata, wykonaj             
przelew odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy:  

 
Odbiorca: KLUB SPORTOWY AZS WROCŁAW AZS WE WROCŁAWIU 
Nr rachunku: 52 1090 2590 0000 0001 3577 8206 
W tytule wpisując Imię i Nazwisko Zawodnika z dopiskiem „VII WBA” 
 
Następnie należy przesłać potwierdzenie przelewu na      
adres: kontakt@wroclawskibiegakademicki.pl 

 
Pod uwagę brana jest data wykonania przelewu na przesłanym potwierdzeniu wpłaty 
Dopiero wykonanie wszystkich powyższych czynności gwarantuje poprawną opłatę udziału. 

 
8. Dokonując zapisu uczestnik zobowiązany jest do podania rodzaju (damska/męska) i rozmiaru           

koszulki biegowej. Organizator informuje o ograniczonej ilości dostępnych rozmiarów i nie           
gwarantuje ich pełnej dostępności przez cały okres trwania rejestracji. 

9. Rzeczy z wybranego pakietu zostaną  
10.Dochód z wpłat dokonywanych przez uczestników Organizator przekaże na cel charytatywny. 
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XI.KLASYFIKACJE 
 

1. W biegu prowadzone są następujące klasyfikacje: 
a) Ogólna z podziałem na płeć, 
b) Studencka z podziałem na płeć. Tylko w przypadku zadeklarowania się do danej kategorii  

w momencie zapisów.  
c) Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z podziałem na płeć.  
d) Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z podziałem na płeć. 
2. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia liczby klasyfikacji. 
3.  

XII. NAGRODY 
 

1. Dla zwycięzców poszczególnych klasyfikacji przewidziane są nagrody. 
2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu. 
3. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia liczby nagród. 
 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy w aplikacji Activy oraz na              
oficjalnej stronie biegu: www.wroclawskibiegakademicki.pl 

2. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Koordynator Biegu. Jego decyzje są           
ostateczne i niepodważalne. 

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest           

poinformować uczestników w formie komunikatów przesłanych na podane przy rejestracji          
adresy e-mail.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania na własny użytek numerów startowych  
1-25. 

6. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 
7. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. 
 
 
 
Udział we Wrocławskim Biegu Akademickim wiąże się z wyrażeniem zgody na a przetwarzanie             

danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)          
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie                 
danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). 
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