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Regulamin akcji charytatywnej  

„Je cours pour l’Entraide”  

[„Biegnę dla Entraide”]  

 

Artykuł 1: Prezentacja i postanowienia ogólne  
 
Akcję „Je cours pour l’Entraide” [„Biegnę dla Entraide”] organizuje Fundacja Entraide 
(siedziba: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, REGON 015478276) w ramach ORLEN Warsaw 
Marathon organizowanego przez Agencję Live sp. z. o. o. w dniach 23 i 24 kwietnia 2016 
roku w Warszawie na 3 trasach: 

1) marszobieg na dystansie 4,6 km w dniu 23 kwietnia 2016 roku, 

2) bieg na dystansie 10 km w niedzielę 24 kwietnia, 

3) maraton w niedzielę 24 kwietnia 2016 roku. 

Regulamin tych biegów jest dostępny w języku angielskim i polskim na stronie 
internetowej ORLEN Warsaw Marathon http://www.orlenmarathon.pl/node/30. 

Informacja w języku francuskim określająca miejsce i godzinę startu dla każdej trasy 
będzie dostępna w terminie późniejszym. 
 
Celem akcji jest uczestnictwo w zakupie specjalistycznych łóżek medycznych VERTICA 
dla domu starców na Solcu w Warszawie (ośrodek wspomagany od lat przez Fundację 
Entraide : http://dpsswsalezego.pl/) 

Każde łóżko, wycenione na 23 000 PLN, dostarczy firma STIEGLMAYER 

(charakterystykę łóżka możemy udostępnić) 
 
 

Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem Fundacji Entraide w zakupie 
specjalistycznych łóżek medycznych dla domu starców na Solcu w Warszawie, mogą 
uczestniczyć w akcji na dwa sposoby (jeden z drugim się nie wykluczają): 
 

• startując na jednej lub wielu proponowanych trasach, które przedstawiono 
powyżej – osoba taka zwana jest w dalszej części „biegaczem”, 

• wspierając finansowo biegacza uczestniczącego w jednym lub wielu biegach – 
osoba taka zwana jest w dalszej części „kibicem”. 

 

Artykuł 2: Warunki uczestnictwa 

 
Wszystkie osoby spełniające kryteria uczestnictwa w biegach organizowanych w ramach 
ORLEN Warsaw Marathon mogą uczestniczyć w jednym lub wielu biegach jako biegacze. 

Biegacz organizuje promocję jednego lub wielu biegów, w których chce uczestniczyć, w 
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celu pozyskania środków finansowych od kibiców ze swego otoczenia prywatnego, 
środowiska zawodowego itp., własnymi środkami i na swój koszt. Fundacja Entraide 
pomaga biegaczom w ich apelach o wsparcie, dostarczając im materiały komunikacyjne 
(zob. artykuł 4). 
 
Wszystkie osoby – przy czym kibiców nie dotyczą żadne ograniczenia dotyczących wieku, 
narodowości lub miejsca zamieszkania – mogą wesprzeć biegacza, dokonując wpłaty 
dowolnej kwoty (minimalna wpłata to 25 zł lub 6 euro) przelewem na rachunek bankowy 
Fundacji Entraide (IBAN 23 1560 0013 2354 1477 3000 0002) lub gotówką na ręce członka 
biura Fundacji Entraide. 

W tytule przelewu lub – w przypadku płatności w gotówce – w tytule dokumentu 
darowizny należy zaznaczyć „Maraton Wawa – nazwisko i imię biegacza”. Informacja ta 
służy do sporządzenia klasyfikacji biegaczy, którzy zebrali środki finansowe, i do 
monitorowania darowizn. 
 
 
Biegacze mogą się „autopromować” lub wspierać finansowo jednego lub wielu innych 
biegaczy. 
 
Biegacze są zobowiązani do uiszczenia bezpośrednio we właściwych biurach kosztów 
uczestnictwa w biegach, w których będą startować, oraz do przestrzegania warunków 
uczestnictwa określonych przez organizatorów oficjalnych biegów. Organizatorzy biegów 
będą wydawać numery startowe i udzielać wszelkich informacji dotyczących biegów. 
 

Artykuł 3. Zgłoszenia 

 
Zgłoszenia można składać do soboty 23 kwietnia 2016 roku poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego (Marathon fiche inscription FR 2016 w języku francuskim, 
Marathon fiche d'inscription PL 2016 en Polonais w języku polskim) i odesłanie go mailem na 
następujący adres elektroniczny: fundacja.entraide@gmail.com. 

Wszyscy zapisani biegacze otrzymają przed startem tee-shirt okolicznościowy (rozmiar 
określa biegacz w formularzu). 
 
Kibice, którzy chcą po zakończeniu biegu wesprzeć dodatkowo biegacza (biegaczy), 
któremu (którym) kibicują, mogą wspierać finansowo akcję do 8 maja 2016 roku poprzez 
przelewy lub wpłaty gotówkowe (zob. artykuł 2). 
 
 

Artykuł 4. Promocja akcji 
 
Akcję „Je cours pour l’Entraide” [„Biegnę dla Entraide”] mogą promować wszystkie 
osoby, nawet takie, które w niej nie uczestniczą, wszelkimi wybranymi przez siebie 
sposobami, na swój koszt. 

Fundacja Entraide udostępnia materiały prezentacyjne i promocyjne akcji, które można 
pobrać na stronie: 

 

• formularz zgłoszeniowy dla biegaczy  
w języku polskim  
w języku francuskim 
 

• tekst apelu o wsparcie dla biegaczy 
 w języku polskim  



 w języku francuskim 
 
 
Biegacze mogą wykorzystywać i dowolnie adaptować „tekst apelu o darowiznę 
proponowany przez Entraide” w wybranym przez siebie języku, pod warunkiem, że będą 
przestrzegać regulaminu i zasad określonych przez Fundację Entraide. 
 

Artykuł 5. Wyniki akcji 
 
9 maja 2016 roku Fundacja Entraide upubliczni wyniki klasyfikacji biegaczy zbierających 
środki finansowe oraz informację o łącznej kwocie zebranej w ramach akcji. Całość tej 
kwoty zostanie wpłacona na konto domu starców na Solcu w Warszawie w celu realizacji 
projektu i zakupu specjalistycznego łóżka medycznego. 
 
 

Artykuł 6. Odpowiedzialność 

 

Biegacze uczestniczą w biegach na swą wyłączną odpowiedzialność i na 
odpowiedzialność  organizatorów w przypadkach określonych w regulaminie biegów. 
 
Fundacja Entraide nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek incydenty lub wypadki 
mające miejsce podczas biegów ani za zmianę regulaminu lub informacji przez 
organizatorów biegów. 
 
Fundacja Entraide dokłada wszelkich starań w celu udzielania aktualnych informacji  
o biegach. Informacjami wiążącymi są jednak wyłącznie informacje podane na stronie 
internetowej organizatorów http://www.orlenmarathon.pl.   
 

Artykuł 7. Akceptacja regulaminu 

 
Wszystkie osoby uczestniczące w akcji „Je cours pour l’Entraide” [„Biegnę dla 
Entraide”] – zarówno biegacze, jak i kibice – oświadczają, że zapoznały się z niniejszym 
regulaminem  
i akceptują wszystkie jego warunki. 
 
Ostatnia aktualizacja: 29 luty 2016 roku. 
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