
IX. Opłaty startowe
1. Opłata startowa dotyczy tylko osób dorosłych w kategorii OPEN i jest warunkiem udziału w 

biegu.
2. Zgłoszenie zawodnika jest ważne tylko z wniesioną opłatą startową w wysokości zgodnej z 

podanymi terminami.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może 

wystartować 17 kwietnia 2015 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Prze-
niesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł do dnia 10 
kwietnia 2015 r.

4. Na liście startowej OPEN są widoczni tylko zawodnicy opłaceni.
5. Do wniesienia opłaty startowej zobowiązani są zawodnicy zgłaszający się do biegu od rocz-

nika 1995 i starsi. Młodsi nie wnoszą opłaty.
6. Wysokość opłat:

 30 zł   przy zgłoszeniu do dnia 01.04.2015
 45 zł   przy zgłoszeniu w dniach 02. – 17.04.2015
 15 zł   dla absolwentów Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu przy zgłosze  

   niu do 01.04.2014, po terminie 45 zł

7. Sposób wniesienia opłaty startowej: w panelu zgłoszeniowym online poprzez Przelewy24.pl 
podczas dokonywania rejestracji jako bezpośrednia �nalizacja zgłoszenia do biegu. 

X. Nagrody
1. Za miejsca I – III w każdej kategorii: puchar, dyplom, upominek.
2. W kategorii OPEN nagrody wyłącznie w kategoriach, nie przewidujemy nagród w klasy�kacji 

generalnej OPEN.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór podczas ceremonii dekoracji.
4. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal uczestnictwa.

X. Postanowienia końcowe
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników biegu pozostawio-

ne w przebieralni i na terenie zawodów.
3. Organizator nie zapewnia depozytu.

Podział na kategorie wiekowe w OPEN:

KOBIETY       MĘŻCZYŹNI
NAZWA   ROCZNIK   NAZWA   ROCZNIK
K 2001 i młodsze  do 2001 r.   M 2001 i młodsi  do 2001 r.
K 15    1991 – 2000   M 15    1991 – 2000
K 25    1981 – 1990   M 25    1981 – 1990
K 35    1971 – 1980   M 35    1971 – 1980
K 45    1970 i starsze  M 45    1970 i starsi

W holu szkoły prezentacja wystawy o ojcu Józe�e Jońcu SP.

V. Sposób przeprowadzenia zawodów, klasy�kacja
1.  Każdy bieg rozpoczyna się ze startu wspólnego.
2. Prowadzona będzie wyłącznie klasy�kacja indywidualna.
3. Program zawodów zakłada, że w niektórych biegach startują zawodnicy z różnych kategorii. 

Jednak na mecie klasy�kacja będzie prowadzona oddzielnie według kategorii.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator może podjąć decyzję o rozdzieleniu współza-

wodnictwa w kategorii na biegi w seriach.

VI. Uczestnictwo
1. W zawodach startują dziewczęta i chłopcy - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła/klub może wystawić dowolną liczbę zawodników. 
Uczniowie startują w biegu na pisemną zgodę rodziców, którzy potwierdzają brak przeciw-
wskazań zdrowotnych swojego dziecka do startu w zawodach. Za uzyskanie zgody rodziców 
odpowiedzialni są opiekunowie uczniów i są zobowiązani je posiadać przy sobie podczas 
zawodów. Nie ma obowiązku ich okazywania w biurze zawodów.

2. W kategorii OPEN mogą wystartować zawodnicy w każdym wieku. Klasy�kacja końcowa 
odbędzie się według kategorii wiekowych z podziałem na płeć. Warunkiem uczestnictwa 
osoby dorosłej jest osobiste podpisanie w biurze biegu deklaracji startu na własną odpowie-
dzialność. Start zawodników niepełnoletnich w kategorii OPEN jest możliwy tylko na pisem-
ną zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Za uzyskanie takiej zgody odpowiada 
nauczyciel zgłaszający uczniów do biegu.

I. Cele imprezy
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.
2. Upamiętnienie ojca Józefa Jońca SP w piątą rocznicę jego tragicznej śmierci w katastro�e 

smoleńskiej. Promocja idei wychowania dzieci i młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport.

II. Organizator
1. Dane Organizatora: Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, osiedle Jana III  
   Sobieskiego 114, 60-688 Poznań, tel/fax: (61) 823 40 41, www.poznan.pijarzy.pl,  

e-mail: poznan@pijarzy.pl; 
2. Wszystkie informacje dotyczące biegu oraz zgłoszenia na stronie internetowej 

www.bieg-jonca.pl 

III. Termin i miejsce zawodów
1. Bieg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2015 r. (piątek)
2. Miejsce zawodów: Poznań, start i meta na boisku szkolnym na osiedlu Jana III Sobieskiego 

114 oraz trasy biegów przełajowych na terenie osiedla – nawierzchnia zróżnicowana.

IV. Program, dystanse, kategorie
GODZ. 11.00 - OTWARCIE 5. POZNAŃSKIEGO BIEGU IM. O. JÓZEFA JOŃCA SP 

GODZINA NR BIEGU KATEGORIA ROCZNIK    DYSTANS

11.15  1  I  2006 – 2008 i młodsze 
      dziewczęta (kl. 0, 1–2)  

500 m

11.30  2  I  2006 – 2008 i młodsi chłopcy      
      (kl. 0, 1–2)    500 m

11.45  3  II  2004 – 2005 dziewczęta       
      (kl. 3–4)    500 m

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: I
12.00  4  II  2004 – 2005 chłopcy (kl. 3–4) 500 m
12.15  5  III  2002 – 2003 dziewczęta (kl. 5–6) 1000 m
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: II
12.30  6  III  2002 – 2003 chłopcy (kl. 5–6) 1000 m

12.40  7  IV   2000 – 2001 młodziczki       
      (kl. 1–2 gimn)   1000 m

12.50  8  V  1998 – 1999 juniorki młodsze     
      (kl. 3 gimn i kl.1 ponadgimn) 1000 m

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: III
13.10  9  IV  2000 – 2001 młodzicy   1500 m   

      (kl. 1–2 gimn)   
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV, V  (młodziczki, juniorki młodsze)
13.30  10  V  1998 – 1999 juniorzy młodsi      

      (kl. 3 gimn i kl. 1 ponadgimn) 2000 m
    VI  1996 – 1997 juniorki       

      (kl. 2–3 ponadgimn)   
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV , V , VI (młodzicy, juniorzy młodsi, juniorki)

13.55  11
  VI  1996 – 1997 juniorzy       

      (kl. 2–3 ponadgimn)    
    Duchowni Duchowni (tylko mężczyźni) 3000 m
    OPEN  OPEN (K 2001 i młodsze, K 15,      

      K 25, K 35, K 45; M 2001 i młodsi,      
      M 15, M 25, M 35, M 45)   

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORIACH: juniorzy, duchowni oraz kobiety open 
i mężczyźni open – w kategoriach wiekowych
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3. Duchowni zgłaszają się do biegu do kategorii dodatkowej „duchowni”, bez podziału wiekowego.
4. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
5. Zawodnik ma obowiązek biegu z numerem startowym zamocowanym w widoczny sposób z 

przodu do koszulki.
6. Obowiązuje zakaz biegu w butach z kolcami.
7. Uczniowie zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną.
8. Wery�kacja zawodników w biurze biegu na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
9. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem akceptacji regulaminu 

zawodów.

VII. Pomiar czasu
1. Każdy zawodnik w biurze biegu otrzyma zwrotny chip zapakowany w zamkniętą kopertę z 

nadrukowanym numerem startowym zawodnika.
2. Chip należy zamocować na bucie za pomocą sznurowadeł według instrukcji umieszczonej 

na kopercie. Dzieci biegnące w butach na rzepy mocują chip za pomocą opasek zaciskowych 
dostarczonych przez organizatora.

3. KAŻDY ZAWODNIK JEST ZOBOWIĄZANY ODDAĆ CHIP W WYZNACZONYM MIEJSCU W 
STREFIE METY NIEZWŁOCZNIE PO PRZEBIEGNIĘCIU LINII METY. Nauczyciele-opiekuno-
wie poszczególnych reprezentacji mają obowiązek dopilnować, aby ich uczniowie 
oddali powierzone im chipy organizatorowi. 

4. Chip jest własnością �rmy mierzącej czas. Chip jest nienaruszalny, musi być zwrócony w 
takim stanie, w jakim został pobrany w biurze biegu. Koszty uszkodzenia chipa poniesie 
zawodnik, który go używał.

VIII. Zgłoszenia
1. Organizator ustala limit biegaczy na 1300 osób, w tym 1100  dzieci i młodzieży oraz 200 

dorosłych (OPEN). Organizator dopuszcza zwiększenie limitu oraz przesunięcia limitów 
pomiędzy listami startowymi.

2. KAŻDY ZAWODNIK MA PRAWO ZGŁOSIĆ SIĘ I WYSTARTOWAĆ TYLKO W JEDNEJ KATE-
GORII I TYLKO W JEDNYM BIEGU. DZIECI I MŁODZIEŻ WYBIERAJĄ START W SWOJEJ 
KATEGORII WIEKOWEJ ALBO W OPEN. ORGANIZATOR NIE DOPUSZCZA ZGŁOSZEŃ I 
STARTÓW W DWÓCH BIEGACH.

3. Zgłoszenia do biegu można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną.
4. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne pod linkami na 

stronie internetowej www.bieg-jonca.pl. Dla wszystkich kategorii open oraz kategorii 
duchownych jest przeznaczony formularz rejestracyjny OPEN. Do zgłoszeń dzieci i młodzieży 

w ich kategoriach wiekowych, w tym młodzieży pełnoletniej, służy formularz rejestracyjny 
dla dzieci i młodzieży.

5. Jeśli ktoś zgłoszony do biegu, nie będzie mógł wystartować, prosimy o powiadomienie o 
tym pod adresem biuro@bieg-jonca.pl 

6. Zgłoszeń imiennych poszczególnych zawodników tworzących reprezentację danej 
szkoły dokonuje opiekun reprezentacji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na 
stronie internetowej Organizatora. Nie będą przyjmowane zgłoszenia grupowe w 
formie list zawodników, przysyłane drogą mailową. Organizator nie wprowadza 
danych uczestników poprzez formularze. Ten obowiązek spoczywa wyłącznie na opie-
kunach reprezentacji lub na rodzicach zgłaszających do biegu swoje dzieci. W razie 
pytań w sprawie zgłoszeń, wprowadzonych błędów, pomyłek itp. prosimy o kontakt 
pod adresem biuro@bieg-jonca.pl 

7. W przypadku wystąpienia zmian w składzie swojej reprezentacji opiekun jest zobowiązany 
niezwłocznie przysłać informację o tym Organizatorowi na adres e-mail biuro@bieg-jonca.pl 
Zastępstwa lub usunięcia zawodników z listy startowej są możliwe po kontakcie z Organizatorem.

8. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10.04.2015 do godz. 23.59 (piątek) lub do osiągnięcia 
limitu uczestników. ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH TERMIN ZGŁOSZEŃ KOŃCZY SIĘ NA 
TYDZIEŃ PRZED IMPREZĄ LUB Z CHWILĄ OSIĄGNIĘCIA LIMITU UCZESTNIKÓW.

9. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie interne-
towej www.bieg-jonca.pl 

10. Ze względów organizacyjnych opiekun grupy zobowiązany jest przybyć na miejsce zawo-
dów i zgłosić się w biurze biegu na co najmniej 70 minut przed startem swoich najmłod-
szych zawodników.

11. Każdy zawodnik w biurze biegu indywidualnie odbiera swój pakiet startowy oraz zwrotny 
chip w kopercie ze swoim numerem na liście startowej. Opiekun grupy czuwa nad prawidło-
wym i sprawnym przebiegiem tej procedury w odniesieniu do swoich zawodników.

12. Pakiet startowy zawiera: numer startowy i agrafki, koszulkę, talon na bezpłatny posiłek, 
medal po ukończeniu biegu.

13. Wyłącznie do kategorii OPEN organizator dopuszcza zgłoszenie uczestnictwa do dnia 
zawodów, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń i będą dostępne pakiety 
startowe. Zawodnik zgłaszający swój udział w dniu zawodów zobowiązany jest do wypełnie-
nia w biurze biegu formularza zgłoszeniowego i podpisania deklaracji startu na własną odpo-
wiedzialność oraz uiszczenia opłaty startowej.

14. W dniu imprezy Biuro Biegu czynne od godz. 9.00 do godz. 13.40.
15. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

własnych danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu.
16. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację wła-

snego wizerunku w związku z promocją biegu.
17. Listy startowe będą dostępne do wglądu pod linkiem na stronie www.bieg-jonca.pl 
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4. Każdy opiekun sprawuje opiekę nad swoimi uczniami i dba o ich bezpieczeństwo.
5. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się 

z wysiłkiem �zycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możli-
wość odniesienia obrażeń ciała i urazów �zycznych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 
wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że 
uczestnik/opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczest-
nictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu. 
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotne-
go lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w 
związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. Komunikat końcowy z zawodów znajdować się będzie na stronie internetowej 
    www.bieg-jonca.pl 

XI. Kontakt z organizatorem
1. Wszystkie informacje na temat biegu, komunikaty techniczne, lista startowa i wyniki końcowe 

będą dostępne na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl 
2. Adres mailowy dla uczestników zawodów: biuro@bieg-jonca.pl 

Organizator



IX. Opłaty startowe
1. Opłata startowa dotyczy tylko osób dorosłych w kategorii OPEN i jest warunkiem udziału w 

biegu.
2. Zgłoszenie zawodnika jest ważne tylko z wniesioną opłatą startową w wysokości zgodnej z 

podanymi terminami.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może 

wystartować 17 kwietnia 2015 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Prze-
niesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł do dnia 10 
kwietnia 2015 r.

4. Na liście startowej OPEN są widoczni tylko zawodnicy opłaceni.
5. Do wniesienia opłaty startowej zobowiązani są zawodnicy zgłaszający się do biegu od rocz-

nika 1995 i starsi. Młodsi nie wnoszą opłaty.
6. Wysokość opłat:

 30 zł   przy zgłoszeniu do dnia 01.04.2015
 45 zł   przy zgłoszeniu w dniach 02. – 17.04.2015
 15 zł   dla absolwentów Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu przy zgłosze  

   niu do 01.04.2014, po terminie 45 zł

7. Sposób wniesienia opłaty startowej: w panelu zgłoszeniowym online poprzez Przelewy24.pl 
podczas dokonywania rejestracji jako bezpośrednia �nalizacja zgłoszenia do biegu. 

X. Nagrody
1. Za miejsca I – III w każdej kategorii: puchar, dyplom, upominek.
2. W kategorii OPEN nagrody wyłącznie w kategoriach, nie przewidujemy nagród w klasy�kacji 

generalnej OPEN.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór podczas ceremonii dekoracji.
4. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal uczestnictwa.

X. Postanowienia końcowe
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników biegu pozostawio-

ne w przebieralni i na terenie zawodów.
3. Organizator nie zapewnia depozytu.

Podział na kategorie wiekowe w OPEN:

KOBIETY       MĘŻCZYŹNI
NAZWA   ROCZNIK   NAZWA   ROCZNIK
K 2001 i młodsze  do 2001 r.   M 2001 i młodsi  do 2001 r.
K 15    1991 – 2000   M 15    1991 – 2000
K 25    1981 – 1990   M 25    1981 – 1990
K 35    1971 – 1980   M 35    1971 – 1980
K 45    1970 i starsze  M 45    1970 i starsi

W holu szkoły prezentacja wystawy o ojcu Józe�e Jońcu SP.

V. Sposób przeprowadzenia zawodów, klasy�kacja
1.  Każdy bieg rozpoczyna się ze startu wspólnego.
2. Prowadzona będzie wyłącznie klasy�kacja indywidualna.
3. Program zawodów zakłada, że w niektórych biegach startują zawodnicy z różnych kategorii. 

Jednak na mecie klasy�kacja będzie prowadzona oddzielnie według kategorii.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator może podjąć decyzję o rozdzieleniu współza-

wodnictwa w kategorii na biegi w seriach.

VI. Uczestnictwo
1. W zawodach startują dziewczęta i chłopcy - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła/klub może wystawić dowolną liczbę zawodników. 
Uczniowie startują w biegu na pisemną zgodę rodziców, którzy potwierdzają brak przeciw-
wskazań zdrowotnych swojego dziecka do startu w zawodach. Za uzyskanie zgody rodziców 
odpowiedzialni są opiekunowie uczniów i są zobowiązani je posiadać przy sobie podczas 
zawodów. Nie ma obowiązku ich okazywania w biurze zawodów.

2. W kategorii OPEN mogą wystartować zawodnicy w każdym wieku. Klasy�kacja końcowa 
odbędzie się według kategorii wiekowych z podziałem na płeć. Warunkiem uczestnictwa 
osoby dorosłej jest osobiste podpisanie w biurze biegu deklaracji startu na własną odpowie-
dzialność. Start zawodników niepełnoletnich w kategorii OPEN jest możliwy tylko na pisem-
ną zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Za uzyskanie takiej zgody odpowiada 
nauczyciel zgłaszający uczniów do biegu.

I. Cele imprezy
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.
2. Upamiętnienie ojca Józefa Jońca SP w piątą rocznicę jego tragicznej śmierci w katastro�e 

smoleńskiej. Promocja idei wychowania dzieci i młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport.

II. Organizator
1. Dane Organizatora: Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, osiedle Jana III  
   Sobieskiego 114, 60-688 Poznań, tel/fax: (61) 823 40 41, www.poznan.pijarzy.pl,  

e-mail: poznan@pijarzy.pl; 
2. Wszystkie informacje dotyczące biegu oraz zgłoszenia na stronie internetowej 

www.bieg-jonca.pl 

III. Termin i miejsce zawodów
1. Bieg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2015 r. (piątek)
2. Miejsce zawodów: Poznań, start i meta na boisku szkolnym na osiedlu Jana III Sobieskiego 

114 oraz trasy biegów przełajowych na terenie osiedla – nawierzchnia zróżnicowana.

IV. Program, dystanse, kategorie
GODZ. 11.00 - OTWARCIE 5. POZNAŃSKIEGO BIEGU IM. O. JÓZEFA JOŃCA SP 

GODZINA NR BIEGU KATEGORIA ROCZNIK    DYSTANS

11.15  1  I  2006 – 2008 i młodsze 
      dziewczęta (kl. 0, 1–2)  

500 m

11.30  2  I  2006 – 2008 i młodsi chłopcy      
      (kl. 0, 1–2)    500 m

11.45  3  II  2004 – 2005 dziewczęta       
      (kl. 3–4)    500 m

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: I
12.00  4  II  2004 – 2005 chłopcy (kl. 3–4) 500 m
12.15  5  III  2002 – 2003 dziewczęta (kl. 5–6) 1000 m
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: II
12.30  6  III  2002 – 2003 chłopcy (kl. 5–6) 1000 m

12.40  7  IV   2000 – 2001 młodziczki       
      (kl. 1–2 gimn)   1000 m

12.50  8  V  1998 – 1999 juniorki młodsze     
      (kl. 3 gimn i kl.1 ponadgimn) 1000 m

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: III
13.10  9  IV  2000 – 2001 młodzicy   1500 m   

      (kl. 1–2 gimn)   
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV, V  (młodziczki, juniorki młodsze)
13.30  10  V  1998 – 1999 juniorzy młodsi      

      (kl. 3 gimn i kl. 1 ponadgimn) 2000 m
    VI  1996 – 1997 juniorki       

      (kl. 2–3 ponadgimn)   
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV , V , VI (młodzicy, juniorzy młodsi, juniorki)

13.55  11
  VI  1996 – 1997 juniorzy       

      (kl. 2–3 ponadgimn)    
    Duchowni Duchowni (tylko mężczyźni) 3000 m
    OPEN  OPEN (K 2001 i młodsze, K 15,      

      K 25, K 35, K 45; M 2001 i młodsi,      
      M 15, M 25, M 35, M 45)   

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORIACH: juniorzy, duchowni oraz kobiety open 
i mężczyźni open – w kategoriach wiekowych
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3. Duchowni zgłaszają się do biegu do kategorii dodatkowej „duchowni”, bez podziału wiekowego.
4. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
5. Zawodnik ma obowiązek biegu z numerem startowym zamocowanym w widoczny sposób z 

przodu do koszulki.
6. Obowiązuje zakaz biegu w butach z kolcami.
7. Uczniowie zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną.
8. Wery�kacja zawodników w biurze biegu na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
9. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem akceptacji regulaminu 

zawodów.

VII. Pomiar czasu
1. Każdy zawodnik w biurze biegu otrzyma zwrotny chip zapakowany w zamkniętą kopertę z 

nadrukowanym numerem startowym zawodnika.
2. Chip należy zamocować na bucie za pomocą sznurowadeł według instrukcji umieszczonej 

na kopercie. Dzieci biegnące w butach na rzepy mocują chip za pomocą opasek zaciskowych 
dostarczonych przez organizatora.

3. KAŻDY ZAWODNIK JEST ZOBOWIĄZANY ODDAĆ CHIP W WYZNACZONYM MIEJSCU W 
STREFIE METY NIEZWŁOCZNIE PO PRZEBIEGNIĘCIU LINII METY. Nauczyciele-opiekuno-
wie poszczególnych reprezentacji mają obowiązek dopilnować, aby ich uczniowie 
oddali powierzone im chipy organizatorowi. 

4. Chip jest własnością �rmy mierzącej czas. Chip jest nienaruszalny, musi być zwrócony w 
takim stanie, w jakim został pobrany w biurze biegu. Koszty uszkodzenia chipa poniesie 
zawodnik, który go używał.

VIII. Zgłoszenia
1. Organizator ustala limit biegaczy na 1300 osób, w tym 1100  dzieci i młodzieży oraz 200 

dorosłych (OPEN). Organizator dopuszcza zwiększenie limitu oraz przesunięcia limitów 
pomiędzy listami startowymi.

2. KAŻDY ZAWODNIK MA PRAWO ZGŁOSIĆ SIĘ I WYSTARTOWAĆ TYLKO W JEDNEJ KATE-
GORII I TYLKO W JEDNYM BIEGU. DZIECI I MŁODZIEŻ WYBIERAJĄ START W SWOJEJ 
KATEGORII WIEKOWEJ ALBO W OPEN. ORGANIZATOR NIE DOPUSZCZA ZGŁOSZEŃ I 
STARTÓW W DWÓCH BIEGACH.

3. Zgłoszenia do biegu można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną.
4. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne pod linkami na 

stronie internetowej www.bieg-jonca.pl. Dla wszystkich kategorii open oraz kategorii 
duchownych jest przeznaczony formularz rejestracyjny OPEN. Do zgłoszeń dzieci i młodzieży 

w ich kategoriach wiekowych, w tym młodzieży pełnoletniej, służy formularz rejestracyjny 
dla dzieci i młodzieży.

5. Jeśli ktoś zgłoszony do biegu, nie będzie mógł wystartować, prosimy o powiadomienie o 
tym pod adresem biuro@bieg-jonca.pl 

6. Zgłoszeń imiennych poszczególnych zawodników tworzących reprezentację danej 
szkoły dokonuje opiekun reprezentacji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na 
stronie internetowej Organizatora. Nie będą przyjmowane zgłoszenia grupowe w 
formie list zawodników, przysyłane drogą mailową. Organizator nie wprowadza 
danych uczestników poprzez formularze. Ten obowiązek spoczywa wyłącznie na opie-
kunach reprezentacji lub na rodzicach zgłaszających do biegu swoje dzieci. W razie 
pytań w sprawie zgłoszeń, wprowadzonych błędów, pomyłek itp. prosimy o kontakt 
pod adresem biuro@bieg-jonca.pl 

7. W przypadku wystąpienia zmian w składzie swojej reprezentacji opiekun jest zobowiązany 
niezwłocznie przysłać informację o tym Organizatorowi na adres e-mail biuro@bieg-jonca.pl 
Zastępstwa lub usunięcia zawodników z listy startowej są możliwe po kontakcie z Organizatorem.

8. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10.04.2015 do godz. 23.59 (piątek) lub do osiągnięcia 
limitu uczestników. ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH TERMIN ZGŁOSZEŃ KOŃCZY SIĘ NA 
TYDZIEŃ PRZED IMPREZĄ LUB Z CHWILĄ OSIĄGNIĘCIA LIMITU UCZESTNIKÓW.

9. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie interne-
towej www.bieg-jonca.pl 

10. Ze względów organizacyjnych opiekun grupy zobowiązany jest przybyć na miejsce zawo-
dów i zgłosić się w biurze biegu na co najmniej 70 minut przed startem swoich najmłod-
szych zawodników.

11. Każdy zawodnik w biurze biegu indywidualnie odbiera swój pakiet startowy oraz zwrotny 
chip w kopercie ze swoim numerem na liście startowej. Opiekun grupy czuwa nad prawidło-
wym i sprawnym przebiegiem tej procedury w odniesieniu do swoich zawodników.

12. Pakiet startowy zawiera: numer startowy i agrafki, koszulkę, talon na bezpłatny posiłek, 
medal po ukończeniu biegu.

13. Wyłącznie do kategorii OPEN organizator dopuszcza zgłoszenie uczestnictwa do dnia 
zawodów, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń i będą dostępne pakiety 
startowe. Zawodnik zgłaszający swój udział w dniu zawodów zobowiązany jest do wypełnie-
nia w biurze biegu formularza zgłoszeniowego i podpisania deklaracji startu na własną odpo-
wiedzialność oraz uiszczenia opłaty startowej.

14. W dniu imprezy Biuro Biegu czynne od godz. 9.00 do godz. 13.40.
15. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

własnych danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu.
16. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację wła-

snego wizerunku w związku z promocją biegu.
17. Listy startowe będą dostępne do wglądu pod linkiem na stronie www.bieg-jonca.pl 
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4. Każdy opiekun sprawuje opiekę nad swoimi uczniami i dba o ich bezpieczeństwo.
5. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się 

z wysiłkiem �zycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możli-
wość odniesienia obrażeń ciała i urazów �zycznych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 
wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że 
uczestnik/opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczest-
nictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu. 
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotne-
go lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w 
związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. Komunikat końcowy z zawodów znajdować się będzie na stronie internetowej 
    www.bieg-jonca.pl 

XI. Kontakt z organizatorem
1. Wszystkie informacje na temat biegu, komunikaty techniczne, lista startowa i wyniki końcowe 

będą dostępne na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl 
2. Adres mailowy dla uczestników zawodów: biuro@bieg-jonca.pl 

Organizator



IX. Opłaty startowe
1. Opłata startowa dotyczy tylko osób dorosłych w kategorii OPEN i jest warunkiem udziału w 

biegu.
2. Zgłoszenie zawodnika jest ważne tylko z wniesioną opłatą startową w wysokości zgodnej z 

podanymi terminami.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może 

wystartować 17 kwietnia 2015 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Prze-
niesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł do dnia 10 
kwietnia 2015 r.

4. Na liście startowej OPEN są widoczni tylko zawodnicy opłaceni.
5. Do wniesienia opłaty startowej zobowiązani są zawodnicy zgłaszający się do biegu od rocz-

nika 1995 i starsi. Młodsi nie wnoszą opłaty.
6. Wysokość opłat:

 30 zł   przy zgłoszeniu do dnia 01.04.2015
 45 zł   przy zgłoszeniu w dniach 02. – 17.04.2015
 15 zł   dla absolwentów Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu przy zgłosze  

   niu do 01.04.2014, po terminie 45 zł

7. Sposób wniesienia opłaty startowej: w panelu zgłoszeniowym online poprzez Przelewy24.pl 
podczas dokonywania rejestracji jako bezpośrednia �nalizacja zgłoszenia do biegu. 

X. Nagrody
1. Za miejsca I – III w każdej kategorii: puchar, dyplom, upominek.
2. W kategorii OPEN nagrody wyłącznie w kategoriach, nie przewidujemy nagród w klasy�kacji 

generalnej OPEN.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór podczas ceremonii dekoracji.
4. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal uczestnictwa.

X. Postanowienia końcowe
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników biegu pozostawio-

ne w przebieralni i na terenie zawodów.
3. Organizator nie zapewnia depozytu.

Podział na kategorie wiekowe w OPEN:

KOBIETY       MĘŻCZYŹNI
NAZWA   ROCZNIK   NAZWA   ROCZNIK
K 2001 i młodsze  do 2001 r.   M 2001 i młodsi  do 2001 r.
K 15    1991 – 2000   M 15    1991 – 2000
K 25    1981 – 1990   M 25    1981 – 1990
K 35    1971 – 1980   M 35    1971 – 1980
K 45    1970 i starsze  M 45    1970 i starsi

W holu szkoły prezentacja wystawy o ojcu Józe�e Jońcu SP.

V. Sposób przeprowadzenia zawodów, klasy�kacja
1.  Każdy bieg rozpoczyna się ze startu wspólnego.
2. Prowadzona będzie wyłącznie klasy�kacja indywidualna.
3. Program zawodów zakłada, że w niektórych biegach startują zawodnicy z różnych kategorii. 

Jednak na mecie klasy�kacja będzie prowadzona oddzielnie według kategorii.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator może podjąć decyzję o rozdzieleniu współza-

wodnictwa w kategorii na biegi w seriach.

VI. Uczestnictwo
1. W zawodach startują dziewczęta i chłopcy - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła/klub może wystawić dowolną liczbę zawodników. 
Uczniowie startują w biegu na pisemną zgodę rodziców, którzy potwierdzają brak przeciw-
wskazań zdrowotnych swojego dziecka do startu w zawodach. Za uzyskanie zgody rodziców 
odpowiedzialni są opiekunowie uczniów i są zobowiązani je posiadać przy sobie podczas 
zawodów. Nie ma obowiązku ich okazywania w biurze zawodów.

2. W kategorii OPEN mogą wystartować zawodnicy w każdym wieku. Klasy�kacja końcowa 
odbędzie się według kategorii wiekowych z podziałem na płeć. Warunkiem uczestnictwa 
osoby dorosłej jest osobiste podpisanie w biurze biegu deklaracji startu na własną odpowie-
dzialność. Start zawodników niepełnoletnich w kategorii OPEN jest możliwy tylko na pisem-
ną zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Za uzyskanie takiej zgody odpowiada 
nauczyciel zgłaszający uczniów do biegu.

I. Cele imprezy
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.
2. Upamiętnienie ojca Józefa Jońca SP w piątą rocznicę jego tragicznej śmierci w katastro�e 

smoleńskiej. Promocja idei wychowania dzieci i młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport.

II. Organizator
1. Dane Organizatora: Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, osiedle Jana III  
   Sobieskiego 114, 60-688 Poznań, tel/fax: (61) 823 40 41, www.poznan.pijarzy.pl,  

e-mail: poznan@pijarzy.pl; 
2. Wszystkie informacje dotyczące biegu oraz zgłoszenia na stronie internetowej 

www.bieg-jonca.pl 

III. Termin i miejsce zawodów
1. Bieg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2015 r. (piątek)
2. Miejsce zawodów: Poznań, start i meta na boisku szkolnym na osiedlu Jana III Sobieskiego 

114 oraz trasy biegów przełajowych na terenie osiedla – nawierzchnia zróżnicowana.

IV. Program, dystanse, kategorie
GODZ. 11.00 - OTWARCIE 5. POZNAŃSKIEGO BIEGU IM. O. JÓZEFA JOŃCA SP 

GODZINA NR BIEGU KATEGORIA ROCZNIK    DYSTANS

11.15  1  I  2006 – 2008 i młodsze 
      dziewczęta (kl. 0, 1–2)  

500 m

11.30  2  I  2006 – 2008 i młodsi chłopcy      
      (kl. 0, 1–2)    500 m

11.45  3  II  2004 – 2005 dziewczęta       
      (kl. 3–4)    500 m

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: I
12.00  4  II  2004 – 2005 chłopcy (kl. 3–4) 500 m
12.15  5  III  2002 – 2003 dziewczęta (kl. 5–6) 1000 m
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: II
12.30  6  III  2002 – 2003 chłopcy (kl. 5–6) 1000 m

12.40  7  IV   2000 – 2001 młodziczki       
      (kl. 1–2 gimn)   1000 m

12.50  8  V  1998 – 1999 juniorki młodsze     
      (kl. 3 gimn i kl.1 ponadgimn) 1000 m

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: III
13.10  9  IV  2000 – 2001 młodzicy   1500 m   

      (kl. 1–2 gimn)   
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV, V  (młodziczki, juniorki młodsze)
13.30  10  V  1998 – 1999 juniorzy młodsi      

      (kl. 3 gimn i kl. 1 ponadgimn) 2000 m
    VI  1996 – 1997 juniorki       

      (kl. 2–3 ponadgimn)   
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV , V , VI (młodzicy, juniorzy młodsi, juniorki)

13.55  11
  VI  1996 – 1997 juniorzy       

      (kl. 2–3 ponadgimn)    
    Duchowni Duchowni (tylko mężczyźni) 3000 m
    OPEN  OPEN (K 2001 i młodsze, K 15,      

      K 25, K 35, K 45; M 2001 i młodsi,      
      M 15, M 25, M 35, M 45)   

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORIACH: juniorzy, duchowni oraz kobiety open 
i mężczyźni open – w kategoriach wiekowych
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3. Duchowni zgłaszają się do biegu do kategorii dodatkowej „duchowni”, bez podziału wiekowego.
4. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
5. Zawodnik ma obowiązek biegu z numerem startowym zamocowanym w widoczny sposób z 

przodu do koszulki.
6. Obowiązuje zakaz biegu w butach z kolcami.
7. Uczniowie zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną.
8. Wery�kacja zawodników w biurze biegu na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
9. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem akceptacji regulaminu 

zawodów.

VII. Pomiar czasu
1. Każdy zawodnik w biurze biegu otrzyma zwrotny chip zapakowany w zamkniętą kopertę z 

nadrukowanym numerem startowym zawodnika.
2. Chip należy zamocować na bucie za pomocą sznurowadeł według instrukcji umieszczonej 

na kopercie. Dzieci biegnące w butach na rzepy mocują chip za pomocą opasek zaciskowych 
dostarczonych przez organizatora.

3. KAŻDY ZAWODNIK JEST ZOBOWIĄZANY ODDAĆ CHIP W WYZNACZONYM MIEJSCU W 
STREFIE METY NIEZWŁOCZNIE PO PRZEBIEGNIĘCIU LINII METY. Nauczyciele-opiekuno-
wie poszczególnych reprezentacji mają obowiązek dopilnować, aby ich uczniowie 
oddali powierzone im chipy organizatorowi. 

4. Chip jest własnością �rmy mierzącej czas. Chip jest nienaruszalny, musi być zwrócony w 
takim stanie, w jakim został pobrany w biurze biegu. Koszty uszkodzenia chipa poniesie 
zawodnik, który go używał.

VIII. Zgłoszenia
1. Organizator ustala limit biegaczy na 1300 osób, w tym 1100  dzieci i młodzieży oraz 200 

dorosłych (OPEN). Organizator dopuszcza zwiększenie limitu oraz przesunięcia limitów 
pomiędzy listami startowymi.

2. KAŻDY ZAWODNIK MA PRAWO ZGŁOSIĆ SIĘ I WYSTARTOWAĆ TYLKO W JEDNEJ KATE-
GORII I TYLKO W JEDNYM BIEGU. DZIECI I MŁODZIEŻ WYBIERAJĄ START W SWOJEJ 
KATEGORII WIEKOWEJ ALBO W OPEN. ORGANIZATOR NIE DOPUSZCZA ZGŁOSZEŃ I 
STARTÓW W DWÓCH BIEGACH.

3. Zgłoszenia do biegu można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną.
4. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne pod linkami na 

stronie internetowej www.bieg-jonca.pl. Dla wszystkich kategorii open oraz kategorii 
duchownych jest przeznaczony formularz rejestracyjny OPEN. Do zgłoszeń dzieci i młodzieży 

w ich kategoriach wiekowych, w tym młodzieży pełnoletniej, służy formularz rejestracyjny 
dla dzieci i młodzieży.

5. Jeśli ktoś zgłoszony do biegu, nie będzie mógł wystartować, prosimy o powiadomienie o 
tym pod adresem biuro@bieg-jonca.pl 

6. Zgłoszeń imiennych poszczególnych zawodników tworzących reprezentację danej 
szkoły dokonuje opiekun reprezentacji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na 
stronie internetowej Organizatora. Nie będą przyjmowane zgłoszenia grupowe w 
formie list zawodników, przysyłane drogą mailową. Organizator nie wprowadza 
danych uczestników poprzez formularze. Ten obowiązek spoczywa wyłącznie na opie-
kunach reprezentacji lub na rodzicach zgłaszających do biegu swoje dzieci. W razie 
pytań w sprawie zgłoszeń, wprowadzonych błędów, pomyłek itp. prosimy o kontakt 
pod adresem biuro@bieg-jonca.pl 

7. W przypadku wystąpienia zmian w składzie swojej reprezentacji opiekun jest zobowiązany 
niezwłocznie przysłać informację o tym Organizatorowi na adres e-mail biuro@bieg-jonca.pl 
Zastępstwa lub usunięcia zawodników z listy startowej są możliwe po kontakcie z Organizatorem.

8. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10.04.2015 do godz. 23.59 (piątek) lub do osiągnięcia 
limitu uczestników. ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH TERMIN ZGŁOSZEŃ KOŃCZY SIĘ NA 
TYDZIEŃ PRZED IMPREZĄ LUB Z CHWILĄ OSIĄGNIĘCIA LIMITU UCZESTNIKÓW.

9. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie interne-
towej www.bieg-jonca.pl 

10. Ze względów organizacyjnych opiekun grupy zobowiązany jest przybyć na miejsce zawo-
dów i zgłosić się w biurze biegu na co najmniej 70 minut przed startem swoich najmłod-
szych zawodników.

11. Każdy zawodnik w biurze biegu indywidualnie odbiera swój pakiet startowy oraz zwrotny 
chip w kopercie ze swoim numerem na liście startowej. Opiekun grupy czuwa nad prawidło-
wym i sprawnym przebiegiem tej procedury w odniesieniu do swoich zawodników.

12. Pakiet startowy zawiera: numer startowy i agrafki, koszulkę, talon na bezpłatny posiłek, 
medal po ukończeniu biegu.

13. Wyłącznie do kategorii OPEN organizator dopuszcza zgłoszenie uczestnictwa do dnia 
zawodów, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń i będą dostępne pakiety 
startowe. Zawodnik zgłaszający swój udział w dniu zawodów zobowiązany jest do wypełnie-
nia w biurze biegu formularza zgłoszeniowego i podpisania deklaracji startu na własną odpo-
wiedzialność oraz uiszczenia opłaty startowej.

14. W dniu imprezy Biuro Biegu czynne od godz. 9.00 do godz. 13.40.
15. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

własnych danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu.
16. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację wła-

snego wizerunku w związku z promocją biegu.
17. Listy startowe będą dostępne do wglądu pod linkiem na stronie www.bieg-jonca.pl 
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4. Każdy opiekun sprawuje opiekę nad swoimi uczniami i dba o ich bezpieczeństwo.
5. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się 

z wysiłkiem �zycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możli-
wość odniesienia obrażeń ciała i urazów �zycznych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 
wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że 
uczestnik/opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczest-
nictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu. 
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotne-
go lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w 
związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. Komunikat końcowy z zawodów znajdować się będzie na stronie internetowej 
    www.bieg-jonca.pl 

XI. Kontakt z organizatorem
1. Wszystkie informacje na temat biegu, komunikaty techniczne, lista startowa i wyniki końcowe 

będą dostępne na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl 
2. Adres mailowy dla uczestników zawodów: biuro@bieg-jonca.pl 

Organizator



IX. Opłaty startowe
1. Opłata startowa dotyczy tylko osób dorosłych w kategorii OPEN i jest warunkiem udziału w 

biegu.
2. Zgłoszenie zawodnika jest ważne tylko z wniesioną opłatą startową w wysokości zgodnej z 

podanymi terminami.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może 

wystartować 17 kwietnia 2015 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Prze-
niesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł do dnia 10 
kwietnia 2015 r.

4. Na liście startowej OPEN są widoczni tylko zawodnicy opłaceni.
5. Do wniesienia opłaty startowej zobowiązani są zawodnicy zgłaszający się do biegu od rocz-

nika 1995 i starsi. Młodsi nie wnoszą opłaty.
6. Wysokość opłat:

 30 zł   przy zgłoszeniu do dnia 01.04.2015
 45 zł   przy zgłoszeniu w dniach 02. – 17.04.2015
 15 zł   dla absolwentów Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu przy zgłosze  

   niu do 01.04.2014, po terminie 45 zł

7. Sposób wniesienia opłaty startowej: w panelu zgłoszeniowym online poprzez Przelewy24.pl 
podczas dokonywania rejestracji jako bezpośrednia �nalizacja zgłoszenia do biegu. 

X. Nagrody
1. Za miejsca I – III w każdej kategorii: puchar, dyplom, upominek.
2. W kategorii OPEN nagrody wyłącznie w kategoriach, nie przewidujemy nagród w klasy�kacji 

generalnej OPEN.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór podczas ceremonii dekoracji.
4. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal uczestnictwa.

X. Postanowienia końcowe
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników biegu pozostawio-

ne w przebieralni i na terenie zawodów.
3. Organizator nie zapewnia depozytu.

Podział na kategorie wiekowe w OPEN:

KOBIETY       MĘŻCZYŹNI
NAZWA   ROCZNIK   NAZWA   ROCZNIK
K 2001 i młodsze  do 2001 r.   M 2001 i młodsi  do 2001 r.
K 15    1991 – 2000   M 15    1991 – 2000
K 25    1981 – 1990   M 25    1981 – 1990
K 35    1971 – 1980   M 35    1971 – 1980
K 45    1970 i starsze  M 45    1970 i starsi

W holu szkoły prezentacja wystawy o ojcu Józe�e Jońcu SP.

V. Sposób przeprowadzenia zawodów, klasy�kacja
1.  Każdy bieg rozpoczyna się ze startu wspólnego.
2. Prowadzona będzie wyłącznie klasy�kacja indywidualna.
3. Program zawodów zakłada, że w niektórych biegach startują zawodnicy z różnych kategorii. 

Jednak na mecie klasy�kacja będzie prowadzona oddzielnie według kategorii.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator może podjąć decyzję o rozdzieleniu współza-

wodnictwa w kategorii na biegi w seriach.

VI. Uczestnictwo
1. W zawodach startują dziewczęta i chłopcy - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła/klub może wystawić dowolną liczbę zawodników. 
Uczniowie startują w biegu na pisemną zgodę rodziców, którzy potwierdzają brak przeciw-
wskazań zdrowotnych swojego dziecka do startu w zawodach. Za uzyskanie zgody rodziców 
odpowiedzialni są opiekunowie uczniów i są zobowiązani je posiadać przy sobie podczas 
zawodów. Nie ma obowiązku ich okazywania w biurze zawodów.

2. W kategorii OPEN mogą wystartować zawodnicy w każdym wieku. Klasy�kacja końcowa 
odbędzie się według kategorii wiekowych z podziałem na płeć. Warunkiem uczestnictwa 
osoby dorosłej jest osobiste podpisanie w biurze biegu deklaracji startu na własną odpowie-
dzialność. Start zawodników niepełnoletnich w kategorii OPEN jest możliwy tylko na pisem-
ną zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Za uzyskanie takiej zgody odpowiada 
nauczyciel zgłaszający uczniów do biegu.

I. Cele imprezy
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.
2. Upamiętnienie ojca Józefa Jońca SP w piątą rocznicę jego tragicznej śmierci w katastro�e 

smoleńskiej. Promocja idei wychowania dzieci i młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport.

II. Organizator
1. Dane Organizatora: Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, osiedle Jana III  
   Sobieskiego 114, 60-688 Poznań, tel/fax: (61) 823 40 41, www.poznan.pijarzy.pl,  

e-mail: poznan@pijarzy.pl; 
2. Wszystkie informacje dotyczące biegu oraz zgłoszenia na stronie internetowej 

www.bieg-jonca.pl 

III. Termin i miejsce zawodów
1. Bieg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2015 r. (piątek)
2. Miejsce zawodów: Poznań, start i meta na boisku szkolnym na osiedlu Jana III Sobieskiego 

114 oraz trasy biegów przełajowych na terenie osiedla – nawierzchnia zróżnicowana.

IV. Program, dystanse, kategorie
GODZ. 11.00 - OTWARCIE 5. POZNAŃSKIEGO BIEGU IM. O. JÓZEFA JOŃCA SP 

GODZINA NR BIEGU KATEGORIA ROCZNIK    DYSTANS

11.15  1  I  2006 – 2008 i młodsze 
      dziewczęta (kl. 0, 1–2)  

500 m

11.30  2  I  2006 – 2008 i młodsi chłopcy      
      (kl. 0, 1–2)    500 m

11.45  3  II  2004 – 2005 dziewczęta       
      (kl. 3–4)    500 m

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: I
12.00  4  II  2004 – 2005 chłopcy (kl. 3–4) 500 m
12.15  5  III  2002 – 2003 dziewczęta (kl. 5–6) 1000 m
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: II
12.30  6  III  2002 – 2003 chłopcy (kl. 5–6) 1000 m

12.40  7  IV   2000 – 2001 młodziczki       
      (kl. 1–2 gimn)   1000 m

12.50  8  V  1998 – 1999 juniorki młodsze     
      (kl. 3 gimn i kl.1 ponadgimn) 1000 m

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: III
13.10  9  IV  2000 – 2001 młodzicy   1500 m   

      (kl. 1–2 gimn)   
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV, V  (młodziczki, juniorki młodsze)
13.30  10  V  1998 – 1999 juniorzy młodsi      

      (kl. 3 gimn i kl. 1 ponadgimn) 2000 m
    VI  1996 – 1997 juniorki       

      (kl. 2–3 ponadgimn)   
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV , V , VI (młodzicy, juniorzy młodsi, juniorki)

13.55  11
  VI  1996 – 1997 juniorzy       

      (kl. 2–3 ponadgimn)    
    Duchowni Duchowni (tylko mężczyźni) 3000 m
    OPEN  OPEN (K 2001 i młodsze, K 15,      

      K 25, K 35, K 45; M 2001 i młodsi,      
      M 15, M 25, M 35, M 45)   

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORIACH: juniorzy, duchowni oraz kobiety open 
i mężczyźni open – w kategoriach wiekowych
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3. Duchowni zgłaszają się do biegu do kategorii dodatkowej „duchowni”, bez podziału wiekowego.
4. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
5. Zawodnik ma obowiązek biegu z numerem startowym zamocowanym w widoczny sposób z 

przodu do koszulki.
6. Obowiązuje zakaz biegu w butach z kolcami.
7. Uczniowie zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną.
8. Wery�kacja zawodników w biurze biegu na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
9. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem akceptacji regulaminu 

zawodów.

VII. Pomiar czasu
1. Każdy zawodnik w biurze biegu otrzyma zwrotny chip zapakowany w zamkniętą kopertę z 

nadrukowanym numerem startowym zawodnika.
2. Chip należy zamocować na bucie za pomocą sznurowadeł według instrukcji umieszczonej 

na kopercie. Dzieci biegnące w butach na rzepy mocują chip za pomocą opasek zaciskowych 
dostarczonych przez organizatora.

3. KAŻDY ZAWODNIK JEST ZOBOWIĄZANY ODDAĆ CHIP W WYZNACZONYM MIEJSCU W 
STREFIE METY NIEZWŁOCZNIE PO PRZEBIEGNIĘCIU LINII METY. Nauczyciele-opiekuno-
wie poszczególnych reprezentacji mają obowiązek dopilnować, aby ich uczniowie 
oddali powierzone im chipy organizatorowi. 

4. Chip jest własnością �rmy mierzącej czas. Chip jest nienaruszalny, musi być zwrócony w 
takim stanie, w jakim został pobrany w biurze biegu. Koszty uszkodzenia chipa poniesie 
zawodnik, który go używał.

VIII. Zgłoszenia
1. Organizator ustala limit biegaczy na 1300 osób, w tym 1100  dzieci i młodzieży oraz 200 

dorosłych (OPEN). Organizator dopuszcza zwiększenie limitu oraz przesunięcia limitów 
pomiędzy listami startowymi.

2. KAŻDY ZAWODNIK MA PRAWO ZGŁOSIĆ SIĘ I WYSTARTOWAĆ TYLKO W JEDNEJ KATE-
GORII I TYLKO W JEDNYM BIEGU. DZIECI I MŁODZIEŻ WYBIERAJĄ START W SWOJEJ 
KATEGORII WIEKOWEJ ALBO W OPEN. ORGANIZATOR NIE DOPUSZCZA ZGŁOSZEŃ I 
STARTÓW W DWÓCH BIEGACH.

3. Zgłoszenia do biegu można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną.
4. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne pod linkami na 

stronie internetowej www.bieg-jonca.pl. Dla wszystkich kategorii open oraz kategorii 
duchownych jest przeznaczony formularz rejestracyjny OPEN. Do zgłoszeń dzieci i młodzieży 

w ich kategoriach wiekowych, w tym młodzieży pełnoletniej, służy formularz rejestracyjny 
dla dzieci i młodzieży.

5. Jeśli ktoś zgłoszony do biegu, nie będzie mógł wystartować, prosimy o powiadomienie o 
tym pod adresem biuro@bieg-jonca.pl 

6. Zgłoszeń imiennych poszczególnych zawodników tworzących reprezentację danej 
szkoły dokonuje opiekun reprezentacji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na 
stronie internetowej Organizatora. Nie będą przyjmowane zgłoszenia grupowe w 
formie list zawodników, przysyłane drogą mailową. Organizator nie wprowadza 
danych uczestników poprzez formularze. Ten obowiązek spoczywa wyłącznie na opie-
kunach reprezentacji lub na rodzicach zgłaszających do biegu swoje dzieci. W razie 
pytań w sprawie zgłoszeń, wprowadzonych błędów, pomyłek itp. prosimy o kontakt 
pod adresem biuro@bieg-jonca.pl 

7. W przypadku wystąpienia zmian w składzie swojej reprezentacji opiekun jest zobowiązany 
niezwłocznie przysłać informację o tym Organizatorowi na adres e-mail biuro@bieg-jonca.pl 
Zastępstwa lub usunięcia zawodników z listy startowej są możliwe po kontakcie z Organizatorem.

8. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10.04.2015 do godz. 23.59 (piątek) lub do osiągnięcia 
limitu uczestników. ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH TERMIN ZGŁOSZEŃ KOŃCZY SIĘ NA 
TYDZIEŃ PRZED IMPREZĄ LUB Z CHWILĄ OSIĄGNIĘCIA LIMITU UCZESTNIKÓW.

9. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie interne-
towej www.bieg-jonca.pl 

10. Ze względów organizacyjnych opiekun grupy zobowiązany jest przybyć na miejsce zawo-
dów i zgłosić się w biurze biegu na co najmniej 70 minut przed startem swoich najmłod-
szych zawodników.

11. Każdy zawodnik w biurze biegu indywidualnie odbiera swój pakiet startowy oraz zwrotny 
chip w kopercie ze swoim numerem na liście startowej. Opiekun grupy czuwa nad prawidło-
wym i sprawnym przebiegiem tej procedury w odniesieniu do swoich zawodników.

12. Pakiet startowy zawiera: numer startowy i agrafki, koszulkę, talon na bezpłatny posiłek, 
medal po ukończeniu biegu.

13. Wyłącznie do kategorii OPEN organizator dopuszcza zgłoszenie uczestnictwa do dnia 
zawodów, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń i będą dostępne pakiety 
startowe. Zawodnik zgłaszający swój udział w dniu zawodów zobowiązany jest do wypełnie-
nia w biurze biegu formularza zgłoszeniowego i podpisania deklaracji startu na własną odpo-
wiedzialność oraz uiszczenia opłaty startowej.

14. W dniu imprezy Biuro Biegu czynne od godz. 9.00 do godz. 13.40.
15. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

własnych danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu.
16. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację wła-

snego wizerunku w związku z promocją biegu.
17. Listy startowe będą dostępne do wglądu pod linkiem na stronie www.bieg-jonca.pl 
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4. Każdy opiekun sprawuje opiekę nad swoimi uczniami i dba o ich bezpieczeństwo.
5. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się 

z wysiłkiem �zycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możli-
wość odniesienia obrażeń ciała i urazów �zycznych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 
wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że 
uczestnik/opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczest-
nictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu. 
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotne-
go lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w 
związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. Komunikat końcowy z zawodów znajdować się będzie na stronie internetowej 
    www.bieg-jonca.pl 

XI. Kontakt z organizatorem
1. Wszystkie informacje na temat biegu, komunikaty techniczne, lista startowa i wyniki końcowe 

będą dostępne na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl 
2. Adres mailowy dla uczestników zawodów: biuro@bieg-jonca.pl 

Organizator



IX. Opłaty startowe
1. Opłata startowa dotyczy tylko osób dorosłych w kategorii OPEN i jest warunkiem udziału w 

biegu.
2. Zgłoszenie zawodnika jest ważne tylko z wniesioną opłatą startową w wysokości zgodnej z 

podanymi terminami.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może 

wystartować 17 kwietnia 2015 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Prze-
niesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł do dnia 10 
kwietnia 2015 r.

4. Na liście startowej OPEN są widoczni tylko zawodnicy opłaceni.
5. Do wniesienia opłaty startowej zobowiązani są zawodnicy zgłaszający się do biegu od rocz-

nika 1995 i starsi. Młodsi nie wnoszą opłaty.
6. Wysokość opłat:

 30 zł   przy zgłoszeniu do dnia 01.04.2015
 45 zł   przy zgłoszeniu w dniach 02. – 17.04.2015
 15 zł   dla absolwentów Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu przy zgłosze  

   niu do 01.04.2014, po terminie 45 zł

7. Sposób wniesienia opłaty startowej: w panelu zgłoszeniowym online poprzez Przelewy24.pl 
podczas dokonywania rejestracji jako bezpośrednia �nalizacja zgłoszenia do biegu. 

X. Nagrody
1. Za miejsca I – III w każdej kategorii: puchar, dyplom, upominek.
2. W kategorii OPEN nagrody wyłącznie w kategoriach, nie przewidujemy nagród w klasy�kacji 

generalnej OPEN.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór podczas ceremonii dekoracji.
4. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal uczestnictwa.

X. Postanowienia końcowe
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników biegu pozostawio-

ne w przebieralni i na terenie zawodów.
3. Organizator nie zapewnia depozytu.

Podział na kategorie wiekowe w OPEN:

KOBIETY       MĘŻCZYŹNI
NAZWA   ROCZNIK   NAZWA   ROCZNIK
K 2001 i młodsze  do 2001 r.   M 2001 i młodsi  do 2001 r.
K 15    1991 – 2000   M 15    1991 – 2000
K 25    1981 – 1990   M 25    1981 – 1990
K 35    1971 – 1980   M 35    1971 – 1980
K 45    1970 i starsze  M 45    1970 i starsi

W holu szkoły prezentacja wystawy o ojcu Józe�e Jońcu SP.

V. Sposób przeprowadzenia zawodów, klasy�kacja
1.  Każdy bieg rozpoczyna się ze startu wspólnego.
2. Prowadzona będzie wyłącznie klasy�kacja indywidualna.
3. Program zawodów zakłada, że w niektórych biegach startują zawodnicy z różnych kategorii. 

Jednak na mecie klasy�kacja będzie prowadzona oddzielnie według kategorii.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator może podjąć decyzję o rozdzieleniu współza-

wodnictwa w kategorii na biegi w seriach.

VI. Uczestnictwo
1. W zawodach startują dziewczęta i chłopcy - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła/klub może wystawić dowolną liczbę zawodników. 
Uczniowie startują w biegu na pisemną zgodę rodziców, którzy potwierdzają brak przeciw-
wskazań zdrowotnych swojego dziecka do startu w zawodach. Za uzyskanie zgody rodziców 
odpowiedzialni są opiekunowie uczniów i są zobowiązani je posiadać przy sobie podczas 
zawodów. Nie ma obowiązku ich okazywania w biurze zawodów.

2. W kategorii OPEN mogą wystartować zawodnicy w każdym wieku. Klasy�kacja końcowa 
odbędzie się według kategorii wiekowych z podziałem na płeć. Warunkiem uczestnictwa 
osoby dorosłej jest osobiste podpisanie w biurze biegu deklaracji startu na własną odpowie-
dzialność. Start zawodników niepełnoletnich w kategorii OPEN jest możliwy tylko na pisem-
ną zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Za uzyskanie takiej zgody odpowiada 
nauczyciel zgłaszający uczniów do biegu.

I. Cele imprezy
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.
2. Upamiętnienie ojca Józefa Jońca SP w piątą rocznicę jego tragicznej śmierci w katastro�e 

smoleńskiej. Promocja idei wychowania dzieci i młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport.

II. Organizator
1. Dane Organizatora: Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, osiedle Jana III  
   Sobieskiego 114, 60-688 Poznań, tel/fax: (61) 823 40 41, www.poznan.pijarzy.pl,  

e-mail: poznan@pijarzy.pl; 
2. Wszystkie informacje dotyczące biegu oraz zgłoszenia na stronie internetowej 

www.bieg-jonca.pl 

III. Termin i miejsce zawodów
1. Bieg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2015 r. (piątek)
2. Miejsce zawodów: Poznań, start i meta na boisku szkolnym na osiedlu Jana III Sobieskiego 

114 oraz trasy biegów przełajowych na terenie osiedla – nawierzchnia zróżnicowana.

IV. Program, dystanse, kategorie
GODZ. 11.00 - OTWARCIE 5. POZNAŃSKIEGO BIEGU IM. O. JÓZEFA JOŃCA SP 

GODZINA NR BIEGU KATEGORIA ROCZNIK    DYSTANS

11.15  1  I  2006 – 2008 i młodsze 
      dziewczęta (kl. 0, 1–2)  

500 m

11.30  2  I  2006 – 2008 i młodsi chłopcy      
      (kl. 0, 1–2)    500 m

11.45  3  II  2004 – 2005 dziewczęta       
      (kl. 3–4)    500 m

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: I
12.00  4  II  2004 – 2005 chłopcy (kl. 3–4) 500 m
12.15  5  III  2002 – 2003 dziewczęta (kl. 5–6) 1000 m
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: II
12.30  6  III  2002 – 2003 chłopcy (kl. 5–6) 1000 m

12.40  7  IV   2000 – 2001 młodziczki       
      (kl. 1–2 gimn)   1000 m

12.50  8  V  1998 – 1999 juniorki młodsze     
      (kl. 3 gimn i kl.1 ponadgimn) 1000 m

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: III
13.10  9  IV  2000 – 2001 młodzicy   1500 m   

      (kl. 1–2 gimn)   
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV, V  (młodziczki, juniorki młodsze)
13.30  10  V  1998 – 1999 juniorzy młodsi      

      (kl. 3 gimn i kl. 1 ponadgimn) 2000 m
    VI  1996 – 1997 juniorki       

      (kl. 2–3 ponadgimn)   
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV , V , VI (młodzicy, juniorzy młodsi, juniorki)

13.55  11
  VI  1996 – 1997 juniorzy       

      (kl. 2–3 ponadgimn)    
    Duchowni Duchowni (tylko mężczyźni) 3000 m
    OPEN  OPEN (K 2001 i młodsze, K 15,      

      K 25, K 35, K 45; M 2001 i młodsi,      
      M 15, M 25, M 35, M 45)   

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORIACH: juniorzy, duchowni oraz kobiety open 
i mężczyźni open – w kategoriach wiekowych
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3. Duchowni zgłaszają się do biegu do kategorii dodatkowej „duchowni”, bez podziału wiekowego.
4. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
5. Zawodnik ma obowiązek biegu z numerem startowym zamocowanym w widoczny sposób z 

przodu do koszulki.
6. Obowiązuje zakaz biegu w butach z kolcami.
7. Uczniowie zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną.
8. Wery�kacja zawodników w biurze biegu na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
9. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem akceptacji regulaminu 

zawodów.

VII. Pomiar czasu
1. Każdy zawodnik w biurze biegu otrzyma zwrotny chip zapakowany w zamkniętą kopertę z 

nadrukowanym numerem startowym zawodnika.
2. Chip należy zamocować na bucie za pomocą sznurowadeł według instrukcji umieszczonej 

na kopercie. Dzieci biegnące w butach na rzepy mocują chip za pomocą opasek zaciskowych 
dostarczonych przez organizatora.

3. KAŻDY ZAWODNIK JEST ZOBOWIĄZANY ODDAĆ CHIP W WYZNACZONYM MIEJSCU W 
STREFIE METY NIEZWŁOCZNIE PO PRZEBIEGNIĘCIU LINII METY. Nauczyciele-opiekuno-
wie poszczególnych reprezentacji mają obowiązek dopilnować, aby ich uczniowie 
oddali powierzone im chipy organizatorowi. 

4. Chip jest własnością �rmy mierzącej czas. Chip jest nienaruszalny, musi być zwrócony w 
takim stanie, w jakim został pobrany w biurze biegu. Koszty uszkodzenia chipa poniesie 
zawodnik, który go używał.

VIII. Zgłoszenia
1. Organizator ustala limit biegaczy na 1300 osób, w tym 1100  dzieci i młodzieży oraz 200 

dorosłych (OPEN). Organizator dopuszcza zwiększenie limitu oraz przesunięcia limitów 
pomiędzy listami startowymi.

2. KAŻDY ZAWODNIK MA PRAWO ZGŁOSIĆ SIĘ I WYSTARTOWAĆ TYLKO W JEDNEJ KATE-
GORII I TYLKO W JEDNYM BIEGU. DZIECI I MŁODZIEŻ WYBIERAJĄ START W SWOJEJ 
KATEGORII WIEKOWEJ ALBO W OPEN. ORGANIZATOR NIE DOPUSZCZA ZGŁOSZEŃ I 
STARTÓW W DWÓCH BIEGACH.

3. Zgłoszenia do biegu można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną.
4. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne pod linkami na 

stronie internetowej www.bieg-jonca.pl. Dla wszystkich kategorii open oraz kategorii 
duchownych jest przeznaczony formularz rejestracyjny OPEN. Do zgłoszeń dzieci i młodzieży 

w ich kategoriach wiekowych, w tym młodzieży pełnoletniej, służy formularz rejestracyjny 
dla dzieci i młodzieży.

5. Jeśli ktoś zgłoszony do biegu, nie będzie mógł wystartować, prosimy o powiadomienie o 
tym pod adresem biuro@bieg-jonca.pl 

6. Zgłoszeń imiennych poszczególnych zawodników tworzących reprezentację danej 
szkoły dokonuje opiekun reprezentacji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na 
stronie internetowej Organizatora. Nie będą przyjmowane zgłoszenia grupowe w 
formie list zawodników, przysyłane drogą mailową. Organizator nie wprowadza 
danych uczestników poprzez formularze. Ten obowiązek spoczywa wyłącznie na opie-
kunach reprezentacji lub na rodzicach zgłaszających do biegu swoje dzieci. W razie 
pytań w sprawie zgłoszeń, wprowadzonych błędów, pomyłek itp. prosimy o kontakt 
pod adresem biuro@bieg-jonca.pl 

7. W przypadku wystąpienia zmian w składzie swojej reprezentacji opiekun jest zobowiązany 
niezwłocznie przysłać informację o tym Organizatorowi na adres e-mail biuro@bieg-jonca.pl 
Zastępstwa lub usunięcia zawodników z listy startowej są możliwe po kontakcie z Organizatorem.

8. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10.04.2015 do godz. 23.59 (piątek) lub do osiągnięcia 
limitu uczestników. ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH TERMIN ZGŁOSZEŃ KOŃCZY SIĘ NA 
TYDZIEŃ PRZED IMPREZĄ LUB Z CHWILĄ OSIĄGNIĘCIA LIMITU UCZESTNIKÓW.

9. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie interne-
towej www.bieg-jonca.pl 

10. Ze względów organizacyjnych opiekun grupy zobowiązany jest przybyć na miejsce zawo-
dów i zgłosić się w biurze biegu na co najmniej 70 minut przed startem swoich najmłod-
szych zawodników.

11. Każdy zawodnik w biurze biegu indywidualnie odbiera swój pakiet startowy oraz zwrotny 
chip w kopercie ze swoim numerem na liście startowej. Opiekun grupy czuwa nad prawidło-
wym i sprawnym przebiegiem tej procedury w odniesieniu do swoich zawodników.

12. Pakiet startowy zawiera: numer startowy i agrafki, koszulkę, talon na bezpłatny posiłek, 
medal po ukończeniu biegu.

13. Wyłącznie do kategorii OPEN organizator dopuszcza zgłoszenie uczestnictwa do dnia 
zawodów, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń i będą dostępne pakiety 
startowe. Zawodnik zgłaszający swój udział w dniu zawodów zobowiązany jest do wypełnie-
nia w biurze biegu formularza zgłoszeniowego i podpisania deklaracji startu na własną odpo-
wiedzialność oraz uiszczenia opłaty startowej.

14. W dniu imprezy Biuro Biegu czynne od godz. 9.00 do godz. 13.40.
15. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

własnych danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu.
16. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację wła-

snego wizerunku w związku z promocją biegu.
17. Listy startowe będą dostępne do wglądu pod linkiem na stronie www.bieg-jonca.pl 
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4. Każdy opiekun sprawuje opiekę nad swoimi uczniami i dba o ich bezpieczeństwo.
5. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się 

z wysiłkiem �zycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możli-
wość odniesienia obrażeń ciała i urazów �zycznych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 
wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że 
uczestnik/opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczest-
nictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu. 
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotne-
go lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w 
związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. Komunikat końcowy z zawodów znajdować się będzie na stronie internetowej 
    www.bieg-jonca.pl 

XI. Kontakt z organizatorem
1. Wszystkie informacje na temat biegu, komunikaty techniczne, lista startowa i wyniki końcowe 

będą dostępne na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl 
2. Adres mailowy dla uczestników zawodów: biuro@bieg-jonca.pl 

Organizator



IX. Opłaty startowe
1. Opłata startowa dotyczy tylko osób dorosłych w kategorii OPEN i jest warunkiem udziału w 

biegu.
2. Zgłoszenie zawodnika jest ważne tylko z wniesioną opłatą startową w wysokości zgodnej z 

podanymi terminami.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może 

wystartować 17 kwietnia 2015 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Prze-
niesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł do dnia 10 
kwietnia 2015 r.

4. Na liście startowej OPEN są widoczni tylko zawodnicy opłaceni.
5. Do wniesienia opłaty startowej zobowiązani są zawodnicy zgłaszający się do biegu od rocz-

nika 1995 i starsi. Młodsi nie wnoszą opłaty.
6. Wysokość opłat:

 30 zł   przy zgłoszeniu do dnia 01.04.2015
 45 zł   przy zgłoszeniu w dniach 02. – 17.04.2015
 15 zł   dla absolwentów Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu przy zgłosze  

   niu do 01.04.2014, po terminie 45 zł

7. Sposób wniesienia opłaty startowej: w panelu zgłoszeniowym online poprzez Przelewy24.pl 
podczas dokonywania rejestracji jako bezpośrednia �nalizacja zgłoszenia do biegu. 

X. Nagrody
1. Za miejsca I – III w każdej kategorii: puchar, dyplom, upominek.
2. W kategorii OPEN nagrody wyłącznie w kategoriach, nie przewidujemy nagród w klasy�kacji 

generalnej OPEN.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór podczas ceremonii dekoracji.
4. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal uczestnictwa.

X. Postanowienia końcowe
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników biegu pozostawio-

ne w przebieralni i na terenie zawodów.
3. Organizator nie zapewnia depozytu.

Podział na kategorie wiekowe w OPEN:

KOBIETY       MĘŻCZYŹNI
NAZWA   ROCZNIK   NAZWA   ROCZNIK
K 2001 i młodsze  do 2001 r.   M 2001 i młodsi  do 2001 r.
K 15    1991 – 2000   M 15    1991 – 2000
K 25    1981 – 1990   M 25    1981 – 1990
K 35    1971 – 1980   M 35    1971 – 1980
K 45    1970 i starsze  M 45    1970 i starsi

W holu szkoły prezentacja wystawy o ojcu Józe�e Jońcu SP.

V. Sposób przeprowadzenia zawodów, klasy�kacja
1.  Każdy bieg rozpoczyna się ze startu wspólnego.
2. Prowadzona będzie wyłącznie klasy�kacja indywidualna.
3. Program zawodów zakłada, że w niektórych biegach startują zawodnicy z różnych kategorii. 

Jednak na mecie klasy�kacja będzie prowadzona oddzielnie według kategorii.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator może podjąć decyzję o rozdzieleniu współza-

wodnictwa w kategorii na biegi w seriach.

VI. Uczestnictwo
1. W zawodach startują dziewczęta i chłopcy - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła/klub może wystawić dowolną liczbę zawodników. 
Uczniowie startują w biegu na pisemną zgodę rodziców, którzy potwierdzają brak przeciw-
wskazań zdrowotnych swojego dziecka do startu w zawodach. Za uzyskanie zgody rodziców 
odpowiedzialni są opiekunowie uczniów i są zobowiązani je posiadać przy sobie podczas 
zawodów. Nie ma obowiązku ich okazywania w biurze zawodów.

2. W kategorii OPEN mogą wystartować zawodnicy w każdym wieku. Klasy�kacja końcowa 
odbędzie się według kategorii wiekowych z podziałem na płeć. Warunkiem uczestnictwa 
osoby dorosłej jest osobiste podpisanie w biurze biegu deklaracji startu na własną odpowie-
dzialność. Start zawodników niepełnoletnich w kategorii OPEN jest możliwy tylko na pisem-
ną zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Za uzyskanie takiej zgody odpowiada 
nauczyciel zgłaszający uczniów do biegu.

I. Cele imprezy
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.
2. Upamiętnienie ojca Józefa Jońca SP w piątą rocznicę jego tragicznej śmierci w katastro�e 

smoleńskiej. Promocja idei wychowania dzieci i młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport.

II. Organizator
1. Dane Organizatora: Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, osiedle Jana III  
   Sobieskiego 114, 60-688 Poznań, tel/fax: (61) 823 40 41, www.poznan.pijarzy.pl,  

e-mail: poznan@pijarzy.pl; 
2. Wszystkie informacje dotyczące biegu oraz zgłoszenia na stronie internetowej 

www.bieg-jonca.pl 

III. Termin i miejsce zawodów
1. Bieg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2015 r. (piątek)
2. Miejsce zawodów: Poznań, start i meta na boisku szkolnym na osiedlu Jana III Sobieskiego 

114 oraz trasy biegów przełajowych na terenie osiedla – nawierzchnia zróżnicowana.

IV. Program, dystanse, kategorie
GODZ. 11.00 - OTWARCIE 5. POZNAŃSKIEGO BIEGU IM. O. JÓZEFA JOŃCA SP 

GODZINA NR BIEGU KATEGORIA ROCZNIK    DYSTANS

11.15  1  I  2006 – 2008 i młodsze 
      dziewczęta (kl. 0, 1–2)  

500 m

11.30  2  I  2006 – 2008 i młodsi chłopcy      
      (kl. 0, 1–2)    500 m

11.45  3  II  2004 – 2005 dziewczęta       
      (kl. 3–4)    500 m

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: I
12.00  4  II  2004 – 2005 chłopcy (kl. 3–4) 500 m
12.15  5  III  2002 – 2003 dziewczęta (kl. 5–6) 1000 m
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: II
12.30  6  III  2002 – 2003 chłopcy (kl. 5–6) 1000 m

12.40  7  IV   2000 – 2001 młodziczki       
      (kl. 1–2 gimn)   1000 m

12.50  8  V  1998 – 1999 juniorki młodsze     
      (kl. 3 gimn i kl.1 ponadgimn) 1000 m

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: III
13.10  9  IV  2000 – 2001 młodzicy   1500 m   

      (kl. 1–2 gimn)   
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV, V  (młodziczki, juniorki młodsze)
13.30  10  V  1998 – 1999 juniorzy młodsi      

      (kl. 3 gimn i kl. 1 ponadgimn) 2000 m
    VI  1996 – 1997 juniorki       

      (kl. 2–3 ponadgimn)   
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV , V , VI (młodzicy, juniorzy młodsi, juniorki)

13.55  11
  VI  1996 – 1997 juniorzy       

      (kl. 2–3 ponadgimn)    
    Duchowni Duchowni (tylko mężczyźni) 3000 m
    OPEN  OPEN (K 2001 i młodsze, K 15,      

      K 25, K 35, K 45; M 2001 i młodsi,      
      M 15, M 25, M 35, M 45)   

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORIACH: juniorzy, duchowni oraz kobiety open 
i mężczyźni open – w kategoriach wiekowych

3. Duchowni zgłaszają się do biegu do kategorii dodatkowej „duchowni”, bez podziału wiekowego.
4. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
5. Zawodnik ma obowiązek biegu z numerem startowym zamocowanym w widoczny sposób z 

przodu do koszulki.
6. Obowiązuje zakaz biegu w butach z kolcami.
7. Uczniowie zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną.
8. Wery�kacja zawodników w biurze biegu na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
9. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem akceptacji regulaminu 

zawodów.

VII. Pomiar czasu
1. Każdy zawodnik w biurze biegu otrzyma zwrotny chip zapakowany w zamkniętą kopertę z 

nadrukowanym numerem startowym zawodnika.
2. Chip należy zamocować na bucie za pomocą sznurowadeł według instrukcji umieszczonej 

na kopercie. Dzieci biegnące w butach na rzepy mocują chip za pomocą opasek zaciskowych 
dostarczonych przez organizatora.

3. KAŻDY ZAWODNIK JEST ZOBOWIĄZANY ODDAĆ CHIP W WYZNACZONYM MIEJSCU W 
STREFIE METY NIEZWŁOCZNIE PO PRZEBIEGNIĘCIU LINII METY. Nauczyciele-opiekuno-
wie poszczególnych reprezentacji mają obowiązek dopilnować, aby ich uczniowie 
oddali powierzone im chipy organizatorowi. 

4. Chip jest własnością �rmy mierzącej czas. Chip jest nienaruszalny, musi być zwrócony w 
takim stanie, w jakim został pobrany w biurze biegu. Koszty uszkodzenia chipa poniesie 
zawodnik, który go używał.

VIII. Zgłoszenia
1. Organizator ustala limit biegaczy na 1300 osób, w tym 1100  dzieci i młodzieży oraz 200 

dorosłych (OPEN). Organizator dopuszcza zwiększenie limitu oraz przesunięcia limitów 
pomiędzy listami startowymi.

2. KAŻDY ZAWODNIK MA PRAWO ZGŁOSIĆ SIĘ I WYSTARTOWAĆ TYLKO W JEDNEJ KATE-
GORII I TYLKO W JEDNYM BIEGU. DZIECI I MŁODZIEŻ WYBIERAJĄ START W SWOJEJ 
KATEGORII WIEKOWEJ ALBO W OPEN. ORGANIZATOR NIE DOPUSZCZA ZGŁOSZEŃ I 
STARTÓW W DWÓCH BIEGACH.

3. Zgłoszenia do biegu można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną.
4. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne pod linkami na 

stronie internetowej www.bieg-jonca.pl. Dla wszystkich kategorii open oraz kategorii 
duchownych jest przeznaczony formularz rejestracyjny OPEN. Do zgłoszeń dzieci i młodzieży 

w ich kategoriach wiekowych, w tym młodzieży pełnoletniej, służy formularz rejestracyjny 
dla dzieci i młodzieży.

5. Jeśli ktoś zgłoszony do biegu, nie będzie mógł wystartować, prosimy o powiadomienie o 
tym pod adresem biuro@bieg-jonca.pl 

6. Zgłoszeń imiennych poszczególnych zawodników tworzących reprezentację danej 
szkoły dokonuje opiekun reprezentacji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na 
stronie internetowej Organizatora. Nie będą przyjmowane zgłoszenia grupowe w 
formie list zawodników, przysyłane drogą mailową. Organizator nie wprowadza 
danych uczestników poprzez formularze. Ten obowiązek spoczywa wyłącznie na opie-
kunach reprezentacji lub na rodzicach zgłaszających do biegu swoje dzieci. W razie 
pytań w sprawie zgłoszeń, wprowadzonych błędów, pomyłek itp. prosimy o kontakt 
pod adresem biuro@bieg-jonca.pl 

7. W przypadku wystąpienia zmian w składzie swojej reprezentacji opiekun jest zobowiązany 
niezwłocznie przysłać informację o tym Organizatorowi na adres e-mail biuro@bieg-jonca.pl 
Zastępstwa lub usunięcia zawodników z listy startowej są możliwe po kontakcie z Organizatorem.

8. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10.04.2015 do godz. 23.59 (piątek) lub do osiągnięcia 
limitu uczestników. ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH TERMIN ZGŁOSZEŃ KOŃCZY SIĘ NA 
TYDZIEŃ PRZED IMPREZĄ LUB Z CHWILĄ OSIĄGNIĘCIA LIMITU UCZESTNIKÓW.

9. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie interne-
towej www.bieg-jonca.pl 

10. Ze względów organizacyjnych opiekun grupy zobowiązany jest przybyć na miejsce zawo-
dów i zgłosić się w biurze biegu na co najmniej 70 minut przed startem swoich najmłod-
szych zawodników.

11. Każdy zawodnik w biurze biegu indywidualnie odbiera swój pakiet startowy oraz zwrotny 
chip w kopercie ze swoim numerem na liście startowej. Opiekun grupy czuwa nad prawidło-
wym i sprawnym przebiegiem tej procedury w odniesieniu do swoich zawodników.

12. Pakiet startowy zawiera: numer startowy i agrafki, koszulkę, talon na bezpłatny posiłek, 
medal po ukończeniu biegu.

13. Wyłącznie do kategorii OPEN organizator dopuszcza zgłoszenie uczestnictwa do dnia 
zawodów, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń i będą dostępne pakiety 
startowe. Zawodnik zgłaszający swój udział w dniu zawodów zobowiązany jest do wypełnie-
nia w biurze biegu formularza zgłoszeniowego i podpisania deklaracji startu na własną odpo-
wiedzialność oraz uiszczenia opłaty startowej.

14. W dniu imprezy Biuro Biegu czynne od godz. 9.00 do godz. 13.40.
15. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

własnych danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu.
16. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację wła-

snego wizerunku w związku z promocją biegu.
17. Listy startowe będą dostępne do wglądu pod linkiem na stronie www.bieg-jonca.pl 
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4. Każdy opiekun sprawuje opiekę nad swoimi uczniami i dba o ich bezpieczeństwo.
5. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się 

z wysiłkiem �zycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możli-
wość odniesienia obrażeń ciała i urazów �zycznych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 
wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że 
uczestnik/opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczest-
nictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu. 
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotne-
go lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w 
związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. Komunikat końcowy z zawodów znajdować się będzie na stronie internetowej 
    www.bieg-jonca.pl 

XI. Kontakt z organizatorem
1. Wszystkie informacje na temat biegu, komunikaty techniczne, lista startowa i wyniki końcowe 

będą dostępne na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl 
2. Adres mailowy dla uczestników zawodów: biuro@bieg-jonca.pl 

Organizator



IX. Opłaty startowe
1. Opłata startowa dotyczy tylko osób dorosłych w kategorii OPEN i jest warunkiem udziału w 

biegu.
2. Zgłoszenie zawodnika jest ważne tylko z wniesioną opłatą startową w wysokości zgodnej z 

podanymi terminami.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może 

wystartować 17 kwietnia 2015 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Prze-
niesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł do dnia 10 
kwietnia 2015 r.

4. Na liście startowej OPEN są widoczni tylko zawodnicy opłaceni.
5. Do wniesienia opłaty startowej zobowiązani są zawodnicy zgłaszający się do biegu od rocz-

nika 1995 i starsi. Młodsi nie wnoszą opłaty.
6. Wysokość opłat:

 30 zł   przy zgłoszeniu do dnia 01.04.2015
 45 zł   przy zgłoszeniu w dniach 02. – 17.04.2015
 15 zł   dla absolwentów Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu przy zgłosze  

   niu do 01.04.2014, po terminie 45 zł

7. Sposób wniesienia opłaty startowej: w panelu zgłoszeniowym online poprzez Przelewy24.pl 
podczas dokonywania rejestracji jako bezpośrednia �nalizacja zgłoszenia do biegu. 

X. Nagrody
1. Za miejsca I – III w każdej kategorii: puchar, dyplom, upominek.
2. W kategorii OPEN nagrody wyłącznie w kategoriach, nie przewidujemy nagród w klasy�kacji 

generalnej OPEN.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór podczas ceremonii dekoracji.
4. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal uczestnictwa.

X. Postanowienia końcowe
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników biegu pozostawio-

ne w przebieralni i na terenie zawodów.
3. Organizator nie zapewnia depozytu.

Podział na kategorie wiekowe w OPEN:

KOBIETY       MĘŻCZYŹNI
NAZWA   ROCZNIK   NAZWA   ROCZNIK
K 2001 i młodsze  do 2001 r.   M 2001 i młodsi  do 2001 r.
K 15    1991 – 2000   M 15    1991 – 2000
K 25    1981 – 1990   M 25    1981 – 1990
K 35    1971 – 1980   M 35    1971 – 1980
K 45    1970 i starsze  M 45    1970 i starsi

W holu szkoły prezentacja wystawy o ojcu Józe�e Jońcu SP.

V. Sposób przeprowadzenia zawodów, klasy�kacja
1.  Każdy bieg rozpoczyna się ze startu wspólnego.
2. Prowadzona będzie wyłącznie klasy�kacja indywidualna.
3. Program zawodów zakłada, że w niektórych biegach startują zawodnicy z różnych kategorii. 

Jednak na mecie klasy�kacja będzie prowadzona oddzielnie według kategorii.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator może podjąć decyzję o rozdzieleniu współza-

wodnictwa w kategorii na biegi w seriach.

VI. Uczestnictwo
1. W zawodach startują dziewczęta i chłopcy - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła/klub może wystawić dowolną liczbę zawodników. 
Uczniowie startują w biegu na pisemną zgodę rodziców, którzy potwierdzają brak przeciw-
wskazań zdrowotnych swojego dziecka do startu w zawodach. Za uzyskanie zgody rodziców 
odpowiedzialni są opiekunowie uczniów i są zobowiązani je posiadać przy sobie podczas 
zawodów. Nie ma obowiązku ich okazywania w biurze zawodów.

2. W kategorii OPEN mogą wystartować zawodnicy w każdym wieku. Klasy�kacja końcowa 
odbędzie się według kategorii wiekowych z podziałem na płeć. Warunkiem uczestnictwa 
osoby dorosłej jest osobiste podpisanie w biurze biegu deklaracji startu na własną odpowie-
dzialność. Start zawodników niepełnoletnich w kategorii OPEN jest możliwy tylko na pisem-
ną zgodę rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Za uzyskanie takiej zgody odpowiada 
nauczyciel zgłaszający uczniów do biegu.

I. Cele imprezy
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.
2. Upamiętnienie ojca Józefa Jońca SP w piątą rocznicę jego tragicznej śmierci w katastro�e 

smoleńskiej. Promocja idei wychowania dzieci i młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport.

II. Organizator
1. Dane Organizatora: Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, osiedle Jana III  
   Sobieskiego 114, 60-688 Poznań, tel/fax: (61) 823 40 41, www.poznan.pijarzy.pl,  

e-mail: poznan@pijarzy.pl; 
2. Wszystkie informacje dotyczące biegu oraz zgłoszenia na stronie internetowej 

www.bieg-jonca.pl 

III. Termin i miejsce zawodów
1. Bieg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2015 r. (piątek)
2. Miejsce zawodów: Poznań, start i meta na boisku szkolnym na osiedlu Jana III Sobieskiego 

114 oraz trasy biegów przełajowych na terenie osiedla – nawierzchnia zróżnicowana.

IV. Program, dystanse, kategorie
GODZ. 11.00 - OTWARCIE 5. POZNAŃSKIEGO BIEGU IM. O. JÓZEFA JOŃCA SP 

GODZINA NR BIEGU KATEGORIA ROCZNIK    DYSTANS

11.15  1  I  2006 – 2008 i młodsze 
      dziewczęta (kl. 0, 1–2)  

500 m

11.30  2  I  2006 – 2008 i młodsi chłopcy      
      (kl. 0, 1–2)    500 m

11.45  3  II  2004 – 2005 dziewczęta       
      (kl. 3–4)    500 m

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: I
12.00  4  II  2004 – 2005 chłopcy (kl. 3–4) 500 m
12.15  5  III  2002 – 2003 dziewczęta (kl. 5–6) 1000 m
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: II
12.30  6  III  2002 – 2003 chłopcy (kl. 5–6) 1000 m

12.40  7  IV   2000 – 2001 młodziczki       
      (kl. 1–2 gimn)   1000 m

12.50  8  V  1998 – 1999 juniorki młodsze     
      (kl. 3 gimn i kl.1 ponadgimn) 1000 m

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: III
13.10  9  IV  2000 – 2001 młodzicy   1500 m   

      (kl. 1–2 gimn)   
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV, V  (młodziczki, juniorki młodsze)
13.30  10  V  1998 – 1999 juniorzy młodsi      

      (kl. 3 gimn i kl. 1 ponadgimn) 2000 m
    VI  1996 – 1997 juniorki       

      (kl. 2–3 ponadgimn)   
WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORII: IV , V , VI (młodzicy, juniorzy młodsi, juniorki)

13.55  11
  VI  1996 – 1997 juniorzy       

      (kl. 2–3 ponadgimn)    
    Duchowni Duchowni (tylko mężczyźni) 3000 m
    OPEN  OPEN (K 2001 i młodsze, K 15,      

      K 25, K 35, K 45; M 2001 i młodsi,      
      M 15, M 25, M 35, M 45)   

WRĘCZENIE NAGRÓD W KATEGORIACH: juniorzy, duchowni oraz kobiety open 
i mężczyźni open – w kategoriach wiekowych

3. Duchowni zgłaszają się do biegu do kategorii dodatkowej „duchowni”, bez podziału wiekowego.
4. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
5. Zawodnik ma obowiązek biegu z numerem startowym zamocowanym w widoczny sposób z 

przodu do koszulki.
6. Obowiązuje zakaz biegu w butach z kolcami.
7. Uczniowie zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną.
8. Wery�kacja zawodników w biurze biegu na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
9. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem akceptacji regulaminu 

zawodów.

VII. Pomiar czasu
1. Każdy zawodnik w biurze biegu otrzyma zwrotny chip zapakowany w zamkniętą kopertę z 

nadrukowanym numerem startowym zawodnika.
2. Chip należy zamocować na bucie za pomocą sznurowadeł według instrukcji umieszczonej 

na kopercie. Dzieci biegnące w butach na rzepy mocują chip za pomocą opasek zaciskowych 
dostarczonych przez organizatora.

3. KAŻDY ZAWODNIK JEST ZOBOWIĄZANY ODDAĆ CHIP W WYZNACZONYM MIEJSCU W 
STREFIE METY NIEZWŁOCZNIE PO PRZEBIEGNIĘCIU LINII METY. Nauczyciele-opiekuno-
wie poszczególnych reprezentacji mają obowiązek dopilnować, aby ich uczniowie 
oddali powierzone im chipy organizatorowi. 

4. Chip jest własnością �rmy mierzącej czas. Chip jest nienaruszalny, musi być zwrócony w 
takim stanie, w jakim został pobrany w biurze biegu. Koszty uszkodzenia chipa poniesie 
zawodnik, który go używał.

VIII. Zgłoszenia
1. Organizator ustala limit biegaczy na 1300 osób, w tym 1100  dzieci i młodzieży oraz 200 

dorosłych (OPEN). Organizator dopuszcza zwiększenie limitu oraz przesunięcia limitów 
pomiędzy listami startowymi.

2. KAŻDY ZAWODNIK MA PRAWO ZGŁOSIĆ SIĘ I WYSTARTOWAĆ TYLKO W JEDNEJ KATE-
GORII I TYLKO W JEDNYM BIEGU. DZIECI I MŁODZIEŻ WYBIERAJĄ START W SWOJEJ 
KATEGORII WIEKOWEJ ALBO W OPEN. ORGANIZATOR NIE DOPUSZCZA ZGŁOSZEŃ I 
STARTÓW W DWÓCH BIEGACH.

3. Zgłoszenia do biegu można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną.
4. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne pod linkami na 

stronie internetowej www.bieg-jonca.pl. Dla wszystkich kategorii open oraz kategorii 
duchownych jest przeznaczony formularz rejestracyjny OPEN. Do zgłoszeń dzieci i młodzieży 

w ich kategoriach wiekowych, w tym młodzieży pełnoletniej, służy formularz rejestracyjny 
dla dzieci i młodzieży.

5. Jeśli ktoś zgłoszony do biegu, nie będzie mógł wystartować, prosimy o powiadomienie o 
tym pod adresem biuro@bieg-jonca.pl 

6. Zgłoszeń imiennych poszczególnych zawodników tworzących reprezentację danej 
szkoły dokonuje opiekun reprezentacji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na 
stronie internetowej Organizatora. Nie będą przyjmowane zgłoszenia grupowe w 
formie list zawodników, przysyłane drogą mailową. Organizator nie wprowadza 
danych uczestników poprzez formularze. Ten obowiązek spoczywa wyłącznie na opie-
kunach reprezentacji lub na rodzicach zgłaszających do biegu swoje dzieci. W razie 
pytań w sprawie zgłoszeń, wprowadzonych błędów, pomyłek itp. prosimy o kontakt 
pod adresem biuro@bieg-jonca.pl 

7. W przypadku wystąpienia zmian w składzie swojej reprezentacji opiekun jest zobowiązany 
niezwłocznie przysłać informację o tym Organizatorowi na adres e-mail biuro@bieg-jonca.pl 
Zastępstwa lub usunięcia zawodników z listy startowej są możliwe po kontakcie z Organizatorem.

8. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10.04.2015 do godz. 23.59 (piątek) lub do osiągnięcia 
limitu uczestników. ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH TERMIN ZGŁOSZEŃ KOŃCZY SIĘ NA 
TYDZIEŃ PRZED IMPREZĄ LUB Z CHWILĄ OSIĄGNIĘCIA LIMITU UCZESTNIKÓW.

9. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie interne-
towej www.bieg-jonca.pl 

10. Ze względów organizacyjnych opiekun grupy zobowiązany jest przybyć na miejsce zawo-
dów i zgłosić się w biurze biegu na co najmniej 70 minut przed startem swoich najmłod-
szych zawodników.

11. Każdy zawodnik w biurze biegu indywidualnie odbiera swój pakiet startowy oraz zwrotny 
chip w kopercie ze swoim numerem na liście startowej. Opiekun grupy czuwa nad prawidło-
wym i sprawnym przebiegiem tej procedury w odniesieniu do swoich zawodników.

12. Pakiet startowy zawiera: numer startowy i agrafki, koszulkę, talon na bezpłatny posiłek, 
medal po ukończeniu biegu.

13. Wyłącznie do kategorii OPEN organizator dopuszcza zgłoszenie uczestnictwa do dnia 
zawodów, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń i będą dostępne pakiety 
startowe. Zawodnik zgłaszający swój udział w dniu zawodów zobowiązany jest do wypełnie-
nia w biurze biegu formularza zgłoszeniowego i podpisania deklaracji startu na własną odpo-
wiedzialność oraz uiszczenia opłaty startowej.

14. W dniu imprezy Biuro Biegu czynne od godz. 9.00 do godz. 13.40.
15. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

własnych danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu.
16. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację wła-

snego wizerunku w związku z promocją biegu.
17. Listy startowe będą dostępne do wglądu pod linkiem na stronie www.bieg-jonca.pl 

www.bieg-jonca.pl 
biuro@bieg-jonca.pl
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4. Każdy opiekun sprawuje opiekę nad swoimi uczniami i dba o ich bezpieczeństwo.
5. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się 

z wysiłkiem �zycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możli-
wość odniesienia obrażeń ciała i urazów �zycznych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 
wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że 
uczestnik/opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczest-
nictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu. 
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotne-
go lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w 
związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. Komunikat końcowy z zawodów znajdować się będzie na stronie internetowej 
    www.bieg-jonca.pl 

XI. Kontakt z organizatorem
1. Wszystkie informacje na temat biegu, komunikaty techniczne, lista startowa i wyniki końcowe 

będą dostępne na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl 
2. Adres mailowy dla uczestników zawodów: biuro@bieg-jonca.pl 

Organizator


