
 

„BIAŁOŁĘCKI BIEG WOLNOŚCI – BIAŁOŁĘKA 2020” 
---   edycja wirtualna -  bieg indywidualny ---  

13 - 20  grudnia 2020 r. , 13 km 

I. CEL 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a w szczególności 
na temat internowań w Białołęce po 13 grudnia 1981 roku. 

2. Uczczenie pamięci osób internowanych i osadzonych w stanie wojennym. 

3. Prezentacja Białołęki jako miejsca przyjaznego dla uprawiania sportu i rekreacji. 

4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

5. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 

6. Promocja biegania wśród pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz kuratorów 
sądowych jako jednej z metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu. 

7. Popularyzacja biegania wśród osób osadzonych jako jednej z form resocjalizacji. 

8. Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania 
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. 

 

II. ORGANIZATOR 
1. Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa 

2. Wykonawcą biegu jest Fundacja Run Vegan 

 

III. FORMUŁA WYDARZENIA 

VI Białołęcki Bieg Wolności - Białołęka 2020 odbędzie się w formule indywidualnej wirtualnej, 
bez bezpośredniej rywalizacji i pomiaru czasu. 

 
IV. TERMIN, TRASA, POMIAR CZASU I WYNIKI 

1. Termin: uczestnicy powinni pokonać przewidziane 13 km indywidualnie w dniach 13-20 
grudnia 2020 roku. Honorowy strzał na start biegu zostanie oddany 13 grudnia o godzinie 
12:13. 

2. Trasa: uczestnicy mogą  przebiec przewidziany dystans 13 km: 

a.  w dogodnym dla siebie miejscu lub 

b. po oryginalnej trasie Biegu wokół Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka z 
ubiegłych edycji, korzystając z udostępnionego pliku gpx z trasą oraz mapki lub 

c. po wymierzonej trasie leśnej na terenie Białołęki, po pętli o długości 3,25 km (4 pętle 



= 13 km). Trasa leśna zostanie udostępniona jako plik gpx, a uczestnicy będą mogli 
skorzystać z mapki trasy, dostępnej na stronie wydarzenia..  Dodatkowo w dniu 
13.12.2020 w godzinach 10.00-16.00 trasa leśna zostanie wytyczona i częściowo 
oznakowana w terenie. 

d. Organizator rekomenduje uczestnikom biegu pokonanie dystansu 13 km, jednakże 
zachowując tradycję Białołęckiego Biegu Niepodległości dopuszcza się możliwość 
sklasyfikowania zarejestrowanego uczestnika tegorocznej edycji Wydarzenia po 
poświadczeniu przez niego pokonania min. jednego okrążenia wybranej trasy biegu 
wokół Aresztu Śledczego Warszawa – Białołęka (trasa tradycyjna), min. jednego 
okrążenia nowo wytyczonej trasy leśnej lub pokonania min. 3,25 km dystansu w 
wybranym terenie. 

 

3. Pomiar czasu i wyniki 

a. Bieg odbędzie się BEZ pomiaru czasu.  

b. Uczestników nie obowiązuje limit czasu. 

c. Uczestnik dokonuje swojego pomiaru czasu indywidualnie, za pomocą zegarka lub 
aplikacji 

d. Wynik udokumentowany zapisem gpx lub zdjęciem zapisu zegarka lub aplikacji biegowej 
uczestnik ma możliwość wstawić na swoje konto na b4sportonline.pl, zgodnie z 
instrukcją obsługi dostępną online, która zostanie przesłana mailem. 

e. Dodany wynik będzie widoczny w wynikach online wydarzenia, będzie miał jednak 
charakter wyłącznie poglądowy i nie będzie służył do stworzenia oficjalnej klasyfikacji. 

4. Zdjęcia: zapraszamy uczestników do przesyłania zdjęć z indywidualnie pokonanej trasy na 
adres info@runvegan.pl. Nadeslane zdjecia stworzą one pamiątkowy album wydarzenia, 
który zostanie umieszczony na portalu Facebook. Przesłanie zdjęcia jest tożsame z 
przekazaniem na rzecz Organizatora prawa do wykorzystania zdjęcia do relacji wydarzenia oraz 
promocji kolejnych edycji imprezy. 

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W wydarzeniu może wziąć udział osoba, która ma ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie 
mogą wziąć udział tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 
Zgoda na udział osoby niepełnoletniej będzie do pobrania na stronie 
http://www.biegwolnosci.waw.pl/zapisy/do-pobrania/ 

2. Limit uczestników w biegu wynosi łącznie 250 osób, w tym 20 miejsc pozostaje do dyspozycji 
Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w 
przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz prawo do zwiększenia puli pakietów 
startowych. 

3. Reżim sanitarny: uczestnik wydarzenia ma obowiązek dostosować się do obowiązujących zasad 
reżimu sanitarnego, w szczególności obowiązujących zapisów z Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 1.12.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz.2132) oraz zasad dotyczących dystansu 
społeczna i obowiązku zasłaniania twarzy i ust. Aktualne zasady dostępne na: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus  

4.  Przypominamy, że warto na teren swojego indywidualnego startu wybrać miejsce, gdzie 
zakrywanie nosa i ust nie jest obowiązkowe czyli zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów "w 

http://www.biegwolnosci.waw.pl/zapisy/do-pobrania/
https://www.gov.pl/web/koronawirus


lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych 
ogródkach działkowych i na plaży”. W innym przypadku maseczka jest konieczna również 
podczas startu/treningu/spaceru. 

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do 
przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 

6. Organizator nie zapewnia NNW ani opieki medycznej. 

 

VI. REJESTRACJA I OPŁATY STARTOWE 

1. Zgłoszenia do BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI będą przyjmowane wyłącznie poprzez 
formularz zgłoszeniowy online. Link do formularza zgłoszeń dostępny będzie na stronie 
internetowej  www.biegwolnosci.waw.pl 

2. Zgłoszenia on-line rozpoczną się 4 grudnia i będą przyjmowane do dnia 10 grudnia 2020 r. do 
godz. 23:59, w miarę dostępności miejsc. 

3. Integralnym elementem rejestracji jest uiszczenie opłaty startowej poprzez płatność 
elektroniczną. Za datę wpłaty przyjmuje się datę zaksięgowania wpłaty na koncie 
Organizatora/Wykonawcy. 

4. Na liście startowej widoczne będą dane tylko tych uczestników, którzy dokonali pełnej i 
poprawnej rejestracji, a ich wpłata została zaksięgowana. Lista startowa dostępna będzie pod 
adresem podanym na stronie wydarzenia. 

5. Opłata nie jest ważna, jeżeli uczestnik nie dokona zgłoszenia elektronicznie, jeżeli opłata 
została dokonana po terminie, w niewłaściwej wysokości lub gdy zostanie wniesiona po 
wyczerpaniu limitu miejsc. 

6. Opłata startowa za udział w biegu wynosi: 20 złotych 
7. Osoby w wieku 70 lat i starsze zwolnione są z opłaty startowej (rocznik 1949 i starsze). 

8. UWAGA – tradycyjnie, środki ze sprzedaży pakietów startowych na „Białołęcki Bieg Wolności 
– 2020” Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w imieniu Organizatorów przeznaczy na 
„Fundusz Zasłużonych”, prowadzony przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa, które jest 
Partnerem wydarzenia). Jest to specjalny fundusz, z którego środki są przekazywane na 
wsparcie osób potrzebujących pomocy finansowej, a które zasłużyły się w walce z totalitarnym 
systemem władzy w czasach PRL i z tego powodu cierpiały prześladowania reżimu, 
zwłaszcza w czasie stanu wojennego. 

9. Opłata ma cel charytatywny i raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości 
przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika. 

10. W ramach opłaty startowej uczestnik wydarzenia otrzyma: 

a. imienny numer startowy 

b. pamiątkowy medal 

c. upominek z logo Dzielnicy Warszawa - Białołęka 

 

VII. WIRTUALNE BIURO ZAWODÓW  
1. W dniu 13 grudnia 2020 w godzinach 09.30-15.30 będzie działał Punkt Odbioru Medali, 

usytuowany w bezpośredniej bliskości pętli autobusowej ZTM Białołęka Dworska 01 przy ul 
Cieślewskich w Warszawie. Zapraszamy po odbiór medalu i numeru startowego. 

a. Podczas odbioru pakietu zawodnicy zobowiązani są okazać dokument ze zdjęciem 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1999
http://m.st/


celem weryfikacji danych osobowych. 

b. Odbiór numeru startowego dla innego uczestnika możliwy jest na podstawie 
upoważnienia podpisanego przez Upoważniającego 

2. Nieodebrane pamiątkowe medale oraz imienne numery startowe zostaną rozesłane pocztą w 
ciągu 2 tygodni od wydarzenia na adresy pocztowe podane podczas rejestracji na portalu 
b4sportonline.pl 

 

VIII. KLASYFIKACJA 

1. Ze względu na brak możliwości weryfikacji wyników Organizator nie przewiduje 
klasyfikacji ani pamiątkowych pucharów. 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych 

imprezy BIAŁOŁĘCKI BIEG WOLNOŚCI 2020. 

2. Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 

3. Podanie wszystkich niezbędnych danych do wykonania umowy jest dobrowolne, jednakże 
niepodanie ich uniemożliwi realizację zamówienia. 

4. Wykonawca biegu zbiera poniższe dane: Imię nazwisko; Datę urodzenia; Płeć; Adres mailowy; 
Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z 
wynikami); Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby, którą organizator może powiadomić w 
razie wypadku. 

5. Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie 
wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem. 

6. Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane i będą przechowywane zgodnie z polityką 
bezpieczeństwa wykonawcy na jego serwerze. 

7. Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich 
poprawienia lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych wykonawcy. 

8. Administratorem danych osobowych, prowadzącym operacje przetwarzania danych 
osobowych jest Organizator. Kontakt do Inspektora danych osobowych u Organizatora. 

9. Wykonawca - Fundacja Run Vegan z siedzibą w Warszawie przy ulicy Karmelickiej 15/37, 
(kontakt: robert@runvegan.pl , tel: 506 009 611), będzie przetwarzał powierzone dane osobowe 
stosując zabezpieczenia odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi 
adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem 
danych osobowych. 

10. Każdy uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może 
skontaktować się z administratorem danych osobowych. 

11. Polityka przetwarzania danych osobowych Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa 
dostępna jest na stronie 
http://www.biegwolnosci.waw.pl/2018/05/25/przetwarzanie-danych-osobowych/ 

 

http://www.biegwolnosci.waw.pl/2018/05/25/przetwarzanie-danych-osobowych/


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU 

WOLNOŚCI. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu 
wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania 
w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie 
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 
uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na 
nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach elektronicznych, na stronach 
internetowych, w mediach społecznościowych, w materiałach prasowych, na ekspozycjach, 
prezentacjach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z 
działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

5. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

6. Organizator BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI zastrzega sobie możliwość zmian w 
Regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed 
rozpoczęciem imprezy na stronie internetowej imprezy. 

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 
Organizatorowi. 

 


