
REGULAMIN 

BIEG PAPIESKI ŻYCIE NA 100 

      Charytatywny BIEG PAPIESKI Biegniemy dla DPSów 

BIEG WIRTUALNY 

 

I. CEL IMPREZY 

1. Pomoc dla DPSów 

2. Bieg Papieski Życie na 100 stanowi jeden z elementów wydarzeń, które składają się na 

projekt „Życie na 100”, który upamiętni setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, papieża Jana 

Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Radomia. 

3. Bieg Papieski Życie na 100 jest imprezą sportową, który swoim zasięgiem obejmuje 

mieszkańców Radomia oraz całą Polskę będzie stanowić formę integracji 

międzypokoleniowej, pokonując w ten sposób bariery, które tak skutecznie „zwalczał” 

Papież. 

4. Bieg Papieski Życie na 100 w swoim założeniu stanowić będzie promocję kultury sportu, 

promocję zdrowego trybu życia. 

5. Bieg będzie rywalizacją sportową. Bieg przede wszystkim stanowić będzie formę zabawy 

oraz wpiszę się w spektrum imprez biegowych w Radomiu. 

II. ORGANIZATORZY 

- Fundacja Młodzi Radom, 

- Stowarzyszenie „Biegiem Radom!” 

- Współpraca – Komenda Miejska Policji w Radomiu, Straż Miejska,  

III. TRASY BIEGÓW, DYSTANSE 

Bieg Papieski Życie na 100 – 10km; 

Trasę wybierasz sam (wszystko zależy od twojej wyobraźni) 

przebiegnij, przejdź, przejedź rowerem, rolkami czy deskorolką dystans 10 km 

IV. TERMIN 

17 maja 2020 roku do 04 czerwca 2020 

 

 



V. KONTAKT, ZGŁOSZENIA, 

Kontakt z organizatorem pod numerem telefonu: 504 574 021 lub e-mail: 

biegiemradom@wp.pl 

Zgłoszenia – Bieg Papieski Życie na 100 

– internetowo - www.biegiemradom.pl  - do 03 czerwca 2020  

VII. UCZESTNICTWO 

– w Biegu Papieskim Życie na 100 mogą wziąć udział każdy ; 

– zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w 

biegu; 

– zgłoszenie do biegu i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu biegu; 

– wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i zdolny do 

udziału w zawodach; 

– każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego 

przestrzegania; 

VIII. OPŁATY STARTOWE , PAKIETY 

– Opłata startowa wnoszona w systemie e-przelewu, w wysokości 60 zł  

- Każdy kto zapisze się na bieg i zapłaci opłatę startową otrzyma : 

1.Koszulkę   

2. Pamiątkowy medal 

3. Numer startowy 

Pakiety startowe zostaną wysłane do każdego Pocztą na wskazany adres przy zapisach w 

terminie do końca czerwca  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

- Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest 

ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

 

 



PATRONAT HONOROWY 

Biskup Radomski – Henryk Tomasik 

Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski 

Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Rafał Rajkowski 

PATRONAT MEDIALNY 

Telewizja Dami, Zebrra TV, Radio Radom, Radio Plus, Radio Rekord, Radio Eska, Radio 

VOX, Echo Dnia, CoZaDzien.pl, 

RadomSport.pl, radom24.pl, Portal Diecezji Radomskiej, Gość Radomski „Ave”. 

 


