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VI BIEG Z KSIĄŻKĄ „PASSUSY TYRMANDA”  

Regulamin imprezy 

I. CEL IMPREZY 

1. Celem Biegu z książką „Passusy Tyrmanda” jest: 

a) upowszechnianie czytelnictwa i promocja zdrowego stylu życia poprzez bieganie 

jako najprostszą formę ruchu, 

b) integracja w środowisku akademickim i sportowym poprzez wspólne podjęcie ak-

tywności fizycznej, 

c) promocja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i czytelnictwa w „Roku Leopolda Tyr-

manda” poprzez nazwę Biegu. 

 

II. ORGANIZATORZY I CHARAKTER IMPREZY 

1. Bieg z książką „Passusy Tyrmanda” organizuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika, a kon-

kretnie:  Program „Absolwent UMK” oraz Klub Maratoński UMK. 

2. Dystans Biegu wynosi 4280 m, limit wynosi 150 osób zgłoszonych elektronicznie, 

3. Trasa biegu głównego zostanie zaprezentowana na stronie internetowej Programu 

Absolwent UMK – https://absolwent.umk.pl/bieg-z-ksiazka-2020 nie później niż 3 

dni przed imprezą.  

4. Impreza ma charakter niekomercyjny. 

 

III. TERMIN, MIEJSCE I BIURO IMPREZY 

1. Impreza odbędzie się w sobotę 3 października 2020 roku na terenie kampusu UMK 

na Bielanach oraz w jego okolicach.  

2. Szczegółowy program imprezy zawarty jest w pkt IV regulaminu.  

3. Biuro zawodów będzie czynne w godz. 9:30-10:30 w holu Biblioteki Głównej UMK,  

przy ul. Gagarina 13. 

4. Dla zawodników dostępne będą toalety, szatnia, depozyt i woda. 

 

 

https://absolwent.umk.pl/bieg-z-ksiazka-2016


VI Bieg z książką Regulamin 2 

 

IV. PROGRAM IMPREZY 

09.30-10:30 – w biurze zawodów: weryfikacja zawodników, wydawanie materiałów star-

towych, 

11.00 – start biegu głównego, 

11.45 – zamknięcie mety biegu głównego, 

 Ok. 12.10 – ogłoszenie wyników rywalizacji i wręczenie nagród dla najlepszych zawod-

ników. 

 

V. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W imprezie mogą wziąć udział aktywni i początkujący biegacze, zwłaszcza społecz-

ność akademicka. Osoby, które do dnia 3 października 2020 roku nie ukończą 18 roku 

życia, zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody opiekunów prawnych na uczest-

nictwo w biegu.  Osobom poniżej 16-tego roku życia w biegu musi towarzyszyć peł-

noletni opiekun. 

2. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez zawodnika w 

biurze zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. 

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisa-

nie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie do-

stępne w Biurze Zawodów. W przypadku dzieci oświadczenie podpisuje opiekun. 

4. Warunkiem startu uczestnika w biegu głównym i/lub sztafecie i/lub biegu dodatko-

wym jest okazanie książki, której minimalna waga będzie wynosiła 100 gram. Zaleca 

się, aby autorem książki był Leopold Tyrmand. 

5. Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. 

Każdy zdeponowany worek zostanie oznaczony przez numer startowy zawodnika. 

6. Organizator nie zezwala na start zawodników z psami. 

7. Przed biegiem i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z toalety we-

wnątrz budynku Biblioteki. 

 



VI Bieg z książką Regulamin 3 

VI. OPŁATY 

1. Opłata startowa wynosi: 

a) 10 zł dla posiadaczy Karty Absolwenta UMK, legitymacji studenta UMK, ucznia 

Liceum Akademickiego i członka Klubu Maratońskiego UMK, 

b) 20 zł dla pozostałych zawodników. 

2. Opłaty należy dokonywać do 28 września 2020 roku na konto UMK: Bank Millennium 

S.A. w Warszawie 20 1160 2202 0000 0000 6090 1894 z dopiskiem: imię i nazwisko 

+ Bieg z książką 2020. 

3. Organizatorzy nie przyjmują wpłat gotówkowych.  

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. 

5. W przypadku odwołania całej imprezy z powodu zaostrzenia przepisów sanitarnych – 

wszystkie wpłaty zostaną zwrócone na konta bankowe. 

 

VII. TRASA I SZCZEGÓŁOWE ZASADY BIEGU  

1. Długość trasy biegu głównego wynosi passus do potęgi Dziennika 1954, czyli: 1,48 

metra do potęgi 2 x 1954 = 4,280 km. Trasa prowadzi ścieżkami leśnymi i alejkami na 

terenie miasteczka akademickiego na Bielanach i terenach przyległych. 

2. Zapisy do udziału w biegu głównym prowadzone będą przez formularz internetowy 

dostępny od 4 do 28 września 2020 na stronie: https://absolwent.umk.pl/bieg-z-

ksiazka-2020. 

3. Każdy zawodnik zgłasza się w biurze zawodów z dowolnie wybraną książką. Podczas 

biegu książkę należy trzymać w ręce (rękach) na całej trasie i okazać sędziemu na me-

cie. Zawodnik jest zobowiązany do zapewnienia dobrostanu książki podczas biegu. 

4. Podczas biegu zawodnik musi posiadać przydzielony numer startowy, przypięty na 

przedniej stronie stroju sportowego. 

5. Limit czasu na pokonanie dystansu biegu głównego wynosi 45 minut. 

6. Podczas rywalizacji będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu. 

 

VIII. SĘDZIOWANIE 

Sędzią głównym imprezy będzie Prezes Klubu Maratońskiego UMK lub wskazany przez 

niego członek Klubu. 

https://absolwent.umk.pl/bieg-z-ksiazka-2017
https://absolwent.umk.pl/bieg-z-ksiazka-2017
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IX. KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW 

1. Organizator przewiduje następujące klasyfikacje: 

a. klasyfikacja generalna kobiet (I miejsce) - pod uwagę brany będzie czas zawod-

nika na mecie 

b. klasyfikacja generalna mężczyzn (I miejsce) - pod uwagę brany będzie czas za-

wodnika na mecie 

c. klasyfikacja posiadaczek Karty Absolwenta UMK (I miejsce) - pod uwagę brany 

będzie czas najszybszej zawodniczki na mecie. 

d. klasyfikacja posiadaczy Karty Absolwenta UMK (I miejsce) - pod uwagę brany 

będzie czas najszybszego zawodnika na mecie. 

e. klasyfikacja „Z Tyrmandem” (5 równorzędnych miejsc) - pod uwagę brane będą 

tylko wyniki osób biegnących z książką, której autorem jest Leopold Tyrmand. 

Wynik zostanie obliczony na podstawie czasu przebycia trasy, liczby stron nie-

sionej książki oraz specjalnego przelicznika, który zostanie ujawniony tuż przed 

startem biegu. Klasyfikację wygra 5 osób, których wynik, po zastosowaniu al-

gorytmu, będzie najbliższy liczbie 1954. Przelicznik zostanie ujawniony w mo-

mencie startu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia klasyfikacji dodatkowych w dniu za-

wodów. 

 

X. ŚWIADCZENIA 

1. Każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym: 

a. numer startowy i agrafki, 

b. plastikowy worek na depozyt. 

2. Każdy zawodnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal-zakładkę do książki. 

3. Każdy zawodnik, który ukończył bieg w klasyfikacji „Z Tyrmandem”, otrzyma skarpetki 

UMK.  

4. Organizatorzy zapewniają wodę pitną na starcie/mecie. 
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XI. NAGRODY I UPOMINKI 

1. W klasyfikacji generalnej mężczyzn, a także kobiet nagrodę za zajecie I miejsca stano-

wić będzie medal, dyplom oraz kupon o wartości 80 zł do realizacji w księgarni.  

2. W klasyfikacji posiadaczek, a także posiadaczy Karty Absolwenta UMK nagrodę za 

zajecie I miejsca stanowić będzie medal, dyplom oraz kupon o wartości 60 zł do reali-

zacji w księgarni.  

3. W klasyfikacji „Z Tyrmandem” nagrodę dla każdego z pięciu zawodników stanowić 

będzie medal, dyplom oraz kupon o wartości 50 zł do realizacji w księgarni. 

4. Nagrody nie dublują się – jeden zawodnik może otrzymać nagrodę rzeczową tylko w 

jednej – wyższej – klasyfikacji. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych 

w wybranych lub w dodatkowych klasyfikacjach. 

 

 

XII. PODSUMOWANIE IMPREZY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Podsumowanie imprezy, galeria zdjęć z biegu i sztafety oraz wyniki będą dostępne na 

stronach internetowych www.absolwent.umk.pl. 

 

XIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Biegu z książką jest Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika, z siedzibą w Toruniu przy ul. Gagarina 11.  

2. Zawodnikowi przysługuje prawo do wglądu w treść danych i ich poprawiania. Podanie 

danych jest dobrowolne, lecz nieudzielenie zgody na ich przetwarzanie jest równo-

znaczne z rezygnacją z udziału w Biegu. 

3. Lista zgłoszonych zawodników oraz wyniki biegu widoczne będą na internetowej stro-

nie Biegu oraz w dniu zawodów – w  biurze Biegu. 

4. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publika-

cję wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska (w przypadku zwycięzców zawodów) 

http://www.absolwent.umk.pl/
https://absolwent.umk.pl/bieg-z-ksiazka-2017
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w relacjach z wydarzenia na stronach internetowych, w profilach mediów społeczno-

ściowych oraz w materiałach prasowych i promocyjnych Uniwersytetu Mikołaja Ko-

pernika w Toruniu. 

 

XIV. UWAGI KOŃCOWE 

1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania reżimu sanitarnego podczas im-

prezy.  

3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania ostrożności na całej trasie zawo-

dów i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi trasy. 

4. Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za ewentu-

alne wypadki losowe i szkody powstałe podczas biegu. Zawodnicy startują na własną 

odpowiedzialność. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez poda-

nia powodów. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego 

regulaminu. 

7. Zapisując się do udziału w zawodach, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 

 

 

Rektor UMK 

Prof. dr hab. Andrzej Sokala 
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