
 

Regulamin   10 SZTAFETY 20 PAŹDZIERNIKA 

– w dniu   02.10.2022  (niedziela) 

1. Celem biegu jest promowanie zdrowego stylu życia, zachęcenie wszystkich mieszkańców do 
wspólnego biegania, uczczenie ważnego dla miasta wydarzenia oraz zebranie pieniędzy na leczenie 
Borysa Durzyńskiego. 
 
 Chłopiec urodził się w 24 tygodniu ciąży, w ciężkiej zamartwicy urodzeniowej jako ekstremalnie skrajny 

wcześniak  z masą urodzeniową 765 gram. W szpitalu na intensywnej terapii spędził długie 70 dni. 
Borys jest dzisiaj wesołym 9 latkiem. Jednakże skutki tak skrajnego wcześniactwa i długotrwałej 
walki o życie  są cały czas odczuwalne. Dziecko zmaga się od urodzenia z Mózgowym 
Porażeniem Dziecięcym, objawiającym się głównie wzmożoną spastyką kończyn dolnych. Nosi 
profilowane , dedykowane dla niego ortezy na nogach, które pomagają mu w utrzymaniu 
prawidłowego wzorca chodu. Od momentu kiedy można było zacząć działać, czyli od około 6 
miesiąca życia  Borys jest cały czas  rehabilitowany. Od początku był także stymulowany, by 
zainicjować funkcje poznawcze i pobudzić rozwój intelektualny. Obecnie również cały czas korzysta 
z terapii psychologicznej , ponieważ zmaga się również z zaburzeniami koncentracji z deficytem 
uwagi oraz Zespołem Aspergera. Dziecko choruje również na astmę oskrzelową, z powodu której 
jest w większości czasu leczony sterydami wziewnymi. Borys jest objęty kontrolą i opieką leczniczą 
kilku poradni specjalistycznych, korzysta też z prywatnych wizyt celem leczenia czy tez terapii. 
Wymaga kontroli u lekarza rehabilitacji medycznej, ortopedy, neurologa, pulmonologa, okulisty, 
psychiatry, psychologa, ortodonty, audiologa. Korzysta z turnusów rehabilitacyjnych oraz ćwiczeń z 
rehabilitantem. Uczęszcza też na terapię psychologiczną.                                                              
 

2. Organizatorem 10 SZTAFETY 20 PAŹDZIERNIKA jest stowarzyszenie Runner’s Power. Impreza jest 
pod  patronatem burmistrza Śremu i  finansowana z budżetu miasta Śrem. 

3. Każdy z uczestników bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. 
4. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych dnia 02.10.2022. 
5. Dystans - sztafeta 4 x  ok. 2500m. 
6. Start, meta, strefa zmian oraz trasa  będą znajdować się w na Stadionie Miejskim w Parku im. 

Powstańców Wielkopolskich w Śremie. Trasa prowadzić będzie po ścieżkach parku. 
7.  Start biegu będzie ok. godz. 12:00, a zakończenie o 15:00 
8. 10 SZTAFETA 20 PAŹDZIERNIKA jest biegiem otwartym. Do startu będą dopuszczone drużyny 4- 

osobowe, które zapiszą się na bieg korzystając z formularza zamieszczonego na stronie 
www.runnerspower.pl oraz dokonają wpłaty na podany w punkcie 9 regulaminu numer konta. W 
przypadku osób niepełnoletnich potrzebna będzie pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna. 
Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w 
biegu lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność (przy odbiorze pakietów 
startowych). 

9.  Za bieg będzie pobierana opłata startowa. Kwota: minimum 25,00 zł od osoby tj. 100,00 zł od 
drużyny.        

Opłatę startową należy wpłacić na konto: 

                      Stowarzyszenie Runner's Power,  ul. Paderewskiego 1/8,    63-100 Śrem 
   Nr konta: Bank Spółdzielczy w Śremie   25 9084 0003 0010 6135 2000 0001 

z dopiskiem 10 Sztafeta 20 Października + nazwa drużyny lub imię i nazwisko kapitana 

Wszystkie środki z opłat startowych zostaną przekazane Borysowi Durzyńskiemu poprzez Fundację dzieciom 
„Zdążyć z pomocą” 

 



UWAGA!   

Zapisy przyjmujemy tylko drogą elektroniczną do dnia 29.09.2022 (czwartek) do godz. 
20:00, lub do wyczerpania miejsc. Na opłaty  czekamy do 30.09.2022 godz. 24:00.  Limit 
uczestników  120 sztafet. 
 

10. Odbiór pakietów startowych: Osobiście przez kapitana drużyny w dniu biegu w Biurze Zawodów od                       
godziny 10:30   

• Kapitan odbierający pakiet powinien posiadać już gotowe podpisane oświadczenia i zgody 
opiekunów  

• Biuro zawodów będzie znajdowało się na Stadionie Miejskim w  Parku im. Powstańców 
Wielkopolskich w  Śremie – do biura przychodzi tylko kapitan drużyny. 

• Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, a każda sztafeta pobiegnie ze specjalną pałeczką z 
zamontowanym chipem do pomiaru czasu. 

• Stworzone będą trzy klasyfikacje: sztafeta damska (4 kobiety), męska (4mężczyzn) i miksty (2 
kobiety + 2 mężczyzn). 

•  Drużyny w innych składach będą występować w kategorii inne i będą tylko zaliczone do 
klasyfikacji open.    

11. Nagrodzone pucharami(statuetkami) będą trzy pierwsze drużyny, w klasyfikacjach (męska, damska i 
miksty), które najszybciej przebiegną trasę (liczy się czas brutto) oraz drużyna, która wpłaci 
największą kwotę pieniędzy jako opłatę startową. 

12. Podczas biegu będzie elektroniczny pomiaru czasu. Po biegu zostanie udostępniona lista z wynikami. 
13. Zbiórka zawodników odbędzie się bezpośrednio na starcie przed biegiem. 
14. Trasa biegu wiedzie po  ścieżkach parku im. Powstańców Wlkp. A start i meta znajdować się będą na 

stadionie. Zawodnicy biegną wyłącznie oznakowaną trasą. 
15. Uczestnicy biegu wykonują polecenia organizatorów. 
16. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody i zezwoleniem na 

wykorzystanie podanych w nim danych osobowych na potrzeby imprezy oraz z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby telewizji, prasy i materiałów reklamowych 
Stowarzyszenia Runner’s Power. 

17. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych   

1. Administratorem danych jest: Stowarzyszenie Runner’s Power ul. Paderewskiego 1/8 63-100 
Śrem  telefonu: 501393041 

2. Celem pozyskiwania danych jest organizacja 10 Sztafety 20 Października 
3. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy. 
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jej 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przenoszenia danych, a 
także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje 
niedopuszczenie do udziału w 10 Sztafecie 20 Października 

18. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem 10 SZTAFETY 20 
PAŹDZIERNIKA. Regulamin będzie dostępny na stronie www.runnerspower.pl oraz w Biurze 
Zawodów. 

19. Odbiór pakietu startowego i potwierdzenie tym samym wzięcia udziału w biegu jest równoznaczne z 
przyjęciem postanowień powyższego regulaminu. 

20. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem Organizatorów do usunięcia 
uczestnika z biegu.    

   

Prezes Stowarzyszenia Runner’s Power 
               Ryszard Mitmański 


