
REGULAMIN NARODOWEGO BIEGU 
100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

 
I. ORGANIZATOR (KOORDYNATOR). Z racji wyjątkowego projektu jego realizacją zajmować się 
będą zasadniczo cztery podmioty: Społeczny Komitet Organizacyjny pełniący rolę koordynatora, 
miasta-gospodarze, Rada Biegów 100-lecia i - wytypowany do obsługi zadania - Klub Sportowy 
Ski Test z siedzibą w Krakowie, działający w formie stowarzyszenia na podstawie ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku 
oraz statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
 
II. PARTNERZY. Głównym jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerzy współpracujący: 
Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Królewski Klub Biegacza oraz 
firma Datasport przy obsłudze zawodów. 
 
III. PATRONI MEDIALNI. Strategiczny sprawuje Polska Agencja Prasowa, przy współudziale 
Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. 
 
IV. WSPÓŁPRACA – SPONSORING. Projekt jest przedsięwzięciem otwartym dla każdej osoby, dla 
każdej instytucji oraz firmy, która chciałaby się włączyć do współpracy przy jego realizacji.  
 
V. CELE 
 
1. Doprowadzenie do organizacji w dniu 11 listopada 2018 roku (niedziela) 100 biegów w 100 
miastach na dystansie 10 km ze wspólnym startem o godz. 11:11 i udziałem 100 000 osób w 
jednakowych biało-czerwonych koszulkach z jednakowymi dla wszystkich dyplomami, 
medalami, numerami startowymi, upominkami oraz nagrodami dla zwycięzców. 
 
2. Godne uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez ukazanie wartości 
sportu, który może zjednoczyć wszystkich Polaków dla jednego celu. 
 
3. Zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej w rodzinie oraz w różnych grupach społe-
cznych i środowiskowych, w szczególności wśród seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieakty-
wnych sportowo, społecznie i zawodowo. 
 
4. Ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie nawyku zdrowego 
stylu życia; promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych 
wartości sportu. 
 
5. Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu fair play oraz idei coubertinowskiej - "ważny jest 
udział, a nie zwycięstwo". 
 
VI. UCZESTNICTWO 
 
1. W Narodowym Biegu 100-lecia na dystansie 10 km będą mogły wziąć udział osoby, które 10 
listopada 2018 roku ukończą 15 lat. 
 
2. Z uwagi na złożoność projektu każde zawody mają swój regulamin. 
 



VII. REJESTRACJA 
 
1. Rejestracja rozpoczęła się 23 listopada 2015 roku i potrwa do wyczerpania limitu 100 000 
osób. Jego przekroczenie otworzy listę rezerwową. 
 
2. Przedsięwzięcie to wymaga ogromnej pracy i zdyscyplinowania wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w godne uczczenie 100-lecia niepodległości, a zwłaszcza tych osób, które 
wyrażą chęć udziału w zawodach 11 listopada 2018 roku. 
 
3. Przy rejestracji nie jest konieczne wskazanie miejsca startu. Można jedynie określić swą 
preferencję co do miasta, natomiast ostateczną decyzję należy podjąć w roku 2018, zgłaszając się 
wówczas poprzez stronę wybranego biegu. Jego organizator określa limit uczestników i 
wysokość wpisowego. Oficjalna data otwarcia narodowej rejestracji – 1 stycznia 2018 roku. 
 
4. Opłata rejestracyjna wynosi: 15 zł - do 31 grudnia 2015 roku (oferta promocyjna premiowana 
upominkiem), 20 zł - od 1 do 31 grudnia 2016. Po tym terminie - 30 zł.  
 
5. Wniesienie opłaty upoważnia do otrzymania pamiątkowego "Paszportu Stulecia" z 
ważnością do 11 listopada 2018, upominka, zniżek za pakiety startowe w imprezach objętych 
projektem oraz w Biegu Stulecia, jak również do udziału w comiesięcznym losowaniu nagród.  
 
6. Wszystkie zarejestrowane osoby po wniesieniu opłaty uzyskają prawo nabywania do listopada 
2018 roku gadżetów po preferencyjnych cenach, a także zniżkowych biletów na Galowy 
Koncert Stulecia w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie 11.11.2018. 
 
7. W przypadku zmiany adresu do korespondencji, jaki podano w dniu rejestracji, należy go 
uaktualnić, aby pod wskazane miejsce trafiały drogą pocztową przesyłki. 
 
VIII. PROJEKT 100-LECIA. Narodowy Bieg 100-lecia nie jest jedynym przedsięwzięciem dla 
uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na pełny projekt składają się: 
    W POLSCE 
1. Narodowy Bieg 100-lecia od Bałtyku do Tatr (11.11.2018) 
2. Supermaraton na PGE Narodowym – mistrzostwa Polski w biegu na 100 km (10.11.2018) 
3. Upowszechnianie biegania pod hasłem „Każdy może mieć swój Everest” (2015-2018) 
    ZA GRANICĄ 
1. Narodowa wyprawa na Mount Everest (wrzesień-listopad 2018) 
2. Trekking do bazy pod Everestem (15.10-8.11.2018) i odprawienie 1 listopada mszy świętej 
     przez polskich księży w intencji tych, co w Himalajach zostali na zawsze 
3. Supermaraton w Katmandu pamięci polskich himalaistów (20-21.10.2018) 
 
IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE. Celem usprawnienia działalności Społecznego Komitetu 
Organizacyjnego i Rady Biegu Stulecia utworzono na potrzeby realizacji projektu Biuro Biegu 
Stulecia (więcej na stronie www.biegstulecia.pl w zakładce KONTAKT).  
 
X. Regulamin został przyjęty przez miasta-organizatorów NARODOWEGO  BIEGU  100-LECIA 
ODZYSKANIA  PRZEZ  POLSKĘ  NIEPODLEGŁOŚCI  na konferencji w Warszawie w dniach 22-24 
kwietnia 2016 roku.  


