
 
 

  

 

PĘD DO SZTUKI 

Regulamin Biegu. 

 

I Organizator. 

 

1) Organizatorem „Pędu do sztuki” (zwany dalej jako: Bieg) jest Galeria Sztuki 

SOCATO z siedzibą na Placu Solnym 11, 50-061 Wrocław, prowadzona przez: 

Saurus Grow Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 2, 53-333 Wrocław, NIP 897-16-

69-744, KRS 87430 

 

II Cel i idea Biegu. 

 

1) Projekt "Pęd do sztuki" to innowacyjne połączenie aktywnego i modnego 

spędzania czasu z wysublimowaną sferą artyzmu. To I edycja corocznej imprezy - 

wystawy sztuki wrocławskich artystów połączonej z biegiem ulicznym! 

2) Zestawienie w jednym projekcie tych dwóch aspektów - kultury estetycznej i 

kultury fizycznej - to doskonała szansa na przybliżenie i włączenie szerszej 

publiczności do działań artystycznych, tak często odległych od codziennego życia. 

"Pęd do sztuki" to nie prosta popularyzacja sztuki, to zaskakujący pretekst do 

odwiedzenia wystawy i prawdziwy udział w artystycznym wydarzeniu. Nie bez 

znaczenia jest nawiązanie do starożytnej zasady kalokagatii -  idealnego i  

harmonijnego połączenia w człowieku zalet duszy i ciała. 

3) Do udziału w wystawie zapraszamy artystów, którzy na co dzień uprawiają jogging 

- czy ma to wpływ na ich sztukę - zobaczymy! Artyści zaproszeni do wystawy 

biegną razem z publicznością - strat ASP, meta - Socato na Solnym - na 

symbolicznym 1,5 km odcinku. Na trasie mijamy znaczące instytucje kulturalne 

Wrocławia – Akademię Sztuk Pięknych, Panoramę Racławicką, Muzeum 

Architektury, BWA Awangarda.  

4) W biegu wezmą udział artyści biorący udział w wystawie sztuki w Galerii Sztuki 

SOCATO, zostaną zaproszeni także goście honorowi - osoby publiczne, które są 

wrażliwe na sztukę a dodatkowo biegają oraz mieszkańcy miasta Wrocławia. 

5) Cel Biegu: 

a) - promocja sztuki oraz kultury fizycznej 
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b) - promocja zdrowego, zbilansowanego trybu życia – pełnego kultury 

estetycznej i fizycznej 

c) - próba przybliżenia Wrocławianom sztuki i działań artystycznych 

d) - zachęcenie mieszkańców miasta do aktywnego włączenia się w akcje 

artystyczne 

e) - promocja instytucji kultury Wrocławia (galerii sztuki, muzeów) oraz 

zachęcenie mieszkańców do ich odwiedzania 

f) - ożywienie przestrzeni Placu Solnego w oczach jego mieszkańców 

g) - promocja miasta Wrocławia jako przyjaznego sztuce, artystom i biegaczom. 

 

III  Termin i miejsce. Trasa Biegu. 

 

1) Bieg odbędzie się 11 maja 2014 roku. 

2) Start: parking przy Akademii Sztuk Pięknych, Plac Polski 3-4, Wrocław. 

3) Start nastąpi o godz. 11. 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym 

Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie 

odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.socato.pl oraz 

www.peddosztuki.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje 

powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku 

do Uczestnika. 

5) Zawodnicy muszą ustawić się na  starcie do godz. 10:30.  

6) Trasa Biegu poprowadzona będzie przez centrum miasta Wrocławia: Plac Polski – 

Park Juliusza Słowackiego – Plac Dominikański – Wita Stwosza – Rynek 

Wrocławski – Plac Solny. Mapa z zaznaczoną trasą Biegu stanowi Załącznik nr 1 

do niniejszego Regulaminu. 

7) Meta: Galeria Sztuki SOCATO, Plac Solny 11, 50-061 Wrocław. 

8) Bieg odbędzie się na ulicach ze wstrzymanym ruchem kołowym. 

9) Długość trasy wynosi 1,5 km. 

10)Na trasie właściwą drogę wskazywać będą wolontariusze. 
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IV  Uczestnictwo 

 

1) W Biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 10.05.2014 roku ukończą 

18 lat. 

2) Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest: 

a) mailowe zgłoszenie chęci udziału w Biegu. W zależności od zgłoszonej ilości 

osób, organizator potwierdzi bądź odmówi udziału w Biegu osoby zgłaszającej 

się. Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem: galeria@socato.pl 

b) pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, a tym 

samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich 

przestrzegania, 

c) świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną 

świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego 

wydarzenia, 

d) posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwskazań medycznych do 

uczestnictwa w Biegu 

3) Zawodnicy dokonując zgłoszenia oświadczają, że startują w Biegu na własną 

odpowiedzialność. 

4) Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako: 

a) przyjęcie warunków regulaminu Biegu, 

b) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie 

fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi 

nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich 

polach eksploatacji, w tym w szczególności: 

c) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz 

rozpowszechnianie w dowolnej formie. 

d) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na 

której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub 

oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w imprezie Biegu „Pęd do 

sztuki” 

e) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej. 

f) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku. 

g) Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania 

i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

h) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach 

i) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.\ 

5) Każdy zawodnik startujący w Biegu musi zostać zweryfikowany w siedzibie Galerii 

Sztuki SOCATO, która przyjmować będzie uczestników Biegu w dn. 6-8.05 w 

godz. 12-19; lub bezpośrednio przed Biegiem – w wyznaczonym miejscu na 

parkingu przy Placu Polski 3 w godz. 9:30-10:30. 

Podczas weryfikacji uczestnik musi okazać ważny dowód osobisty do kontroli daty 

urodzenia oraz podpisać pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego 

Regulaminu (dokument ten stanowi Załącznik nr 2 Regulaminu). 
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V Zgłoszenia 

 

1) Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.socato.pl i w 

siedzibie Galerii Sztuki SOCATO. 

2) Zgłoszenia przyjmowane są od 20 marca 2014 do 9 maja 2014 r.  

3) Limit uczestników Biegu wynosi 200 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

4) W dniu zawodów zapisy nie będą możliwe. 

5) Organizator może zamknąć wcześniej listę startową ograniczając ilość startujących 

osób. Ogłoszenie o wcześniejszym zamknięciu listy startowej zostanie podane na 

oficjalnej stronie internetowej organizatora. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1) Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe 

przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji 

niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości. 

2) Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb 

porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników Biegu. 

3) Organizator ma prawo usunąć z trasy Biegu oraz terenu imprezy osoby, które w 

jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują 

się niezgodnie z Regulaminem. 

4) Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację 

zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na 

osoby trzecie. 

5) Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie 

uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku 

nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu, 

lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu. 

6) Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za 

całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, to 

nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które 

będą w dalszym ciągu ważne i wykonalne. Nieważne lub niewykonalne 

postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest 

możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego. 

7) Uczestnicy Biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać 

względem Organizatora w związku z Biegiem, za wyjątkiem roszczeń z tytułu 

szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub innych 

przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

8) Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy 

prawa, zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody 

wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony 

jest z obowiązku naprawienia takich szkód. 

9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od 

niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. 
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10)Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Aktualna wersja   

Regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej Organizatora: 

www.socato.pl. 

11)Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

organizatorowi. 

 

 

Wrocław, dn. 9.04.2014r. 
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