Zasady udziału w organizacji Narodowego Biegu Stulecia Odzyskania przez Polskę
Niepodległości „Od Bałtyku do Tatr” 11.11.2018 (data może ulec zmianie, gdyby na ten
dzień wyznaczone zostały wybory samorządowe bądź referendum konstytucyjne)
Nazwa pełna: Narodowy Bieg Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości „Od
Bałtyku do Tatr”.
Nazwy skrócone: Narodowy Bieg Stulecia „Od Bałtyku do Tatr” lub Narodowy Bieg Stulecia
obejmuje organizację 100 biegów w 100 miastach w Polsce i za granicą z udziałem 100 000
osób, które na dzień 10 listopada 2018 roku będą miały ukończone 16 lat i wystartują w
koszulkach białych lub czerwonych przekazanych przez Organizatora.
I. Zasady realizacji Biegu Stulecia
1. Odpowiedzialność za przeprowadzenie Biegu Stulecia w danej miejscowości w pełnym
zakresie ciąży na Organizatorze. Tylko Organizator może ponosić odpowiedzialność wobec
osób trzecich w związku z organizacją Biegu Stulecia w swojej miejscowości.
2. Podstawowe zasady:
A. wszystkie biegi muszą się odbyć 11 listopada 2018 roku ze startem o godz. 11.11 na
atestowanej trasie długości 10 km.
Uwaga: Bieg Stulecia może odbyć się na innym dystansie i na trasie bez atestu PZLA, ale
wówczas jego wyniki nie zostaną ujęte w oficjalnej klasyfikacji generalnej stulecia.
B. wszyscy uczestnicy zobowiązani są do pokonania trasy w koszulkach dostarczonych przez
Organizatora w kolorze białym lub czerwonym. Wskazane jest, aby dla podkreślenia
wyjątkowego charakteru biegu, wyróżniającego się od dotychczasowych, uczestnicy
pokonywali trasę w czerwonych spodenkach oraz okolicznościowych czapkach.
C. wszyscy uczestnicy zobowiązani są do pokonania trasy z dostarczonym w pakiecie przez
Organizatora numerem startowym. Numer, który może zawierać logotypy wskazane przez
Organizatora, musi być przymocowany na przodzie koszulki.
D. wszyscy zwycięzcy (pierwsza kobieta, pierwszy mężczyzna) powinni otrzymać nagrody o
jednakowym charakterze (dzieła artystów-plastyków, promujących osoby związane z danym
terenem, jak i nawiązujące do danej miejscowości czy regionu), o wartości nie mniejszej niż
300 zł i nie większej niż 500 zł. Podobne nagrody mogą otrzymać osoby, które zajmą drugie i
trzecie miejsca. Decyduje o tym Organizator. Natomiast Koordynator może pośredniczyć w
przygotowaniu takich dzieł.
3. Koordynator zobowiązuje się do przygotowania podstawowych/standardowych pakietów dla
uczestników biegu zwierających:

A. numery startowe (z chipami jeśli pomiar czasu będzie obsługiwać firma datasport lub bez
w przypadku gdy organizator wytypuje inną firmę);
B. koszulki wykonane z materiału oddychającego z krótkim rękawem w kolorach białym i
czerwonym z dwustronnym nadrukiem (na piersiach – nazwa i logo biegu, na plecach – miastaorganizatorzy);
C. okolicznościowe medale z biało-czerwoną wstążką;
D. dyplomy dwustronne za ukończenie biegu (na odwrocie miasta-organizatorzy);
E. pamiątkowe worki/plecaczki w kolorze czerwonym z białym nadrukiem.
4. Na życzenie Organizatora zawartość pakietu może być modyfikowana według odrębnych
ustaleń, z zachowaniem wszystkich wytycznych wymienionych wyżej. Koordynator może
przygotować pakiety zawierające dodatkowo czerwone spodenki i czerwone czapki z logo
Biegu Stulecia.
5. Początek rejestracji/przyjmowania zgłoszeń osób wraz z wnoszeniem przez nich opłat za
uczestnictwo i pakiet Biegu Stulecia ustala Organizator. Koordynator przyjął za początek datę
5 grudnia 2017 roku (w 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego). Termin zakończenia - 6
czerwca 2018 roku (200. rocznica śmierci generała Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcy
Legionów Polskich we Włoszech).
Kolejne terminy to:
do 10 czerwca – przekazanie Koordynatorowi danych dotyczących pakietów; do 15 czerwca –
uregulowanie należności za zamówione pakiety;
do 30 czerwca – przekazanie Koordynatorowi logotypów, które Organizator chce zamieścić
na numerach startowych;
do 30 września – dostarczenie przez Koordynatora Organizatorowi zamówionych i opłaconych
pakietów.
6. Organizator będzie mógł zamówić dodatkowe pakiety w terminie do 15 września, a
Koordynator podejmie działania, aby dostarczyć je Organizatorowi do 31 października.
II. Działania promocyjne.
1. Koordynator zobowiązuje się do promowania działań Organizatora z dniem podpisania
umowy na dostępnych jemu nośnikach (strona internetowa, Facebook) oraz w mediach, w
szczególności tych, które sprawują patronat nad Projektem, jak również podczas imprez
organizowanych przez Koordynatora.
2. Koordynator umożliwi każdemu Organizatorowi zamieszczanie informacji o jego
działaniach związanych z Biegiem Stulecia na oficjalnej stronie projektu.

III. Umowa.
1. W umowie w formie pisemnej uzgodnienia między Koordynatorem a Organizatorem
określają najważniejsze wzajemne obowiązki stron w zakresie realizacji Biegu Stulecia, jak
również zasady używania i wykorzystywania znaków graficznych (logotypów), do których
prawa nabył Koordynator.
2. Jakiekolwiek kwestie sporne związane z zasadami udziału w organizacji Biegu Stulecia,
Koordynator podejmować będzie po konsultacjach z Radą Społeczną wybraną spośród
Organizatorów w dniu 21 kwietnia 2016 roku w Warszawie. Opinie Rady będą przedkładane
członkom Komitetu Organizacyjnego, który podejmować będzie ostateczne decyzje.
3. Skład Komitetu Organizacyjnego oraz Rady Społecznej znajduje się na stronie
biegstulecia.pl w zakładce KONTAKT.
IV. Okolicznościowy paszport.
1. Dla podkreślenia wyjątkowej rocznicy, jaką jest 100-lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości, została wydana w listopadzie 2015 roku okolicznościowa książeczka zwana
Paszportem Stulecia od Bałtyku do Tatr. Otrzymują go sukcesywnie wszystkie osoby, które
rejestrują się do Projektu poprzez portal datasport. Koniec rejestracji 6 czerwca 2018 roku.
2. Wszystkie osoby posiadające Paszport Stulecia otrzymają specjalny imienny Medal Stulecia,
który za okazaniem okolicznościowego paszportu można będzie odebrać wraz z pakietem
startowym Biegu Stulecia w miejscowości, w której dana osoba weźmie udział w zawodach 11
listopada 2018 roku, o ile będzie to miasto-organizator.
3. Jeśli dany organizator nie przystąpi do projektu, medal zostanie wysłany do danej osoby
listem poleconym po uprzednim zgłoszeniu przez nią tego faktu mailem na adres:
biuro@biegstulecia.pl wraz z podaniem dokładnego adresu. Medal będzie możliwy do
odebrania również przy innych okazjach, po uzgodnieniu z biurem biegu stulecia.
3. Medale Stulecia Koordynator przekaże Organizatorowi do 30 września 2018 roku.
V. Koordynator.
Podmiot koordynujący Projekt, którym jest Klub Sportowy Ski Test Kraków z siedzibą w
Krakowie, wpisany do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem KS/99, 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.
Zasady zostały zaakceptowane przez przewodniczącego Rady Miast Tomasza Hucała.

