
Regulamin I Biegu Ulicznego 

na rolkach, łyżworolkach, deskorolkach, wrotkach,

hulajnogach

pod hasłem 

„ bieg po zdrowie na okrągło ”

21 czerwca 2017r

I. CEL IMPREZY

 popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności 

ruchowej;

 promocja Gminy Gniewoszów;

 rozbudzenie zainteresowań sportowych społeczeństwa szczególnie wśród dzieci

i młodzieży,

 propagowanie zdrowego trybu życia  

II. ORGANIZATOR

Zespół   Szkolno-  Przedszkolny  –  przy  współpracy  z  Wójtem  Gminy  oraz  GKRPA  w

Gniewoszowie.

ZSP - 26-920 Gniewoszów ul. Konopnickiej 19 tel: 48 6215022, e-mail: zspgniewosz@wp.pl

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW

Biegi odbędą  się dnia 21 czerwca 2017r na trasie Gniewoszów –Zdunków - Marianów –

Gniewoszów

IV. PROGRAM ZAWODÓW

W ramach zawodów przewidywany jest  bieg główny na 6 km 

 I  Bieg Uliczny na 6 km – start  godz. 9.00
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V. TRASA BIEGÓW

 I  Bieg uliczny na 6 km – trasa wg. mapy. Start: Ul. Konopnickiej 19  – bieg Zdunków. Trasa

ma 3 km. Droga powrotna Zdunków – Gniewoszów (boisko szkolne). Trasa 3 km.

W trakcie biegu będą punkty konsultacyjne gdzie zespoły muszą rozwiązać zadania. 

VI. ZGŁOSZENIA:  do I Biegu Ulicznego na 6 km

 przyjmowane są w sekretariacie ZSP w Gniewoszowie do dnia 18 czerwca 2017 r., wcześniej

pobrany  i  uzupełniony  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  na  stronie:www.zsp-

gniewoszow.com

Wszyscy rejestrujący się w ten  sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia

i  dokonania  opłaty  startowej.  Zgłoszenie  i  dokonanie  opłaty  warunkują  wpisanie  na  listę

startową.  Zawodnicy  zobowiązani  są  do  wniesienia  opłaty  startowej  niezwłocznie  po

dokonaniu  rejestracji.  Dnia  20  czerwca  2017r  r.  do  godz.  16.00  na  stronie  organizatora

(www.zsp-gniewoszow.com)  zamieszczona  zostanie  lista  zawodników,  którzy  spełnili

wymogi  rejestracji.  W  przypadku  późniejszego  dokonania  wpłaty  istnieje  ryzyko  braku

potwierdzenia u organizatora dokonanej wpłaty. Takie osoby nie znajdą się na liście startowej

i zmuszone będą do rejestracji osobistej w dniu imprezy. Prosimy te osoby o zabranie ze sobą

i  przedstawienie przy weryfikacji  kopii dokonanej wpłaty. Wpłatę należy dokonać  na konto

Rady  Rodziców  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  w  Gniewoszowie:  nr  konta

12873600062006320008080001 z dopiskiem I bieg uliczny.

Zgłoszenia przyjmowane są od 10 czerwca 2017 do 16 czerwca 2017r. do godz. 15.00. 

 UWAGA BRAK MOŻLIWOŚCI REJESTROWANIA SIĘ DO BIEGÓW W DNIU 

BIEGU BEZ  AKTUALNEJ  WPŁATY po godz. 8.30 .

2



VII. OPŁATY

1. Opłata za udział wynosi 5 zł 

2.  Organizator  nie  odpowiada  za  zaginięcie  zgłoszenia  oraz  przekazu  pocztowego  lub

przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

3. Opłata  uiszczona  nie  podlega  przeniesieniu  na  innego  zawodnika.  W  przypadku

rezygnacji z biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi.

4. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  przedłużenia  lub  zmiany  terminu  zapisów

i zmiany wysokości opłat.

VIII. UCZESTNICTWO

1. Warunki ogólne udziału w biegach: 

1.1. Akceptacja i zobowiązanie do przestrzegania  niniejszego regulaminu

1.2. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów

prawnych,  z  pełną  świadomością  niebezpieczeństw  i  ryzyk  wynikających  z  charakteru

imprezy,  które mogą polegać  między innymi  na utracie  zdrowia,  życia  oraz świadomości

braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

1.3.  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów  organizacji

biegów w tym na zamieszczanie ich w przekazach  medialnych.

1.4. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii, zapisu wideo itp.

wizerunku. 

1.5.  Dokonania zgłoszenia  i  opłaty zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w punktach VI i  VII. 

2. Bieg  na 6 km. 

2.1. W biegu  na 6 km prawo startu mają dzieci i młodzież,  które najpóźniej na dzień 20

czerwca 2017 roku ukończyły 10 rok życia.  Osoby, mogą wziąć udział w imprezie tylko za

pisemną  zgodą  prawnego  opiekuna  na  formularzu  przygotowanym  przez  organizatora.

2.2.  Warunkiem  dopuszczenia  zawodnika  do  biegu  będzie  własnoręcznie  podpisane

zaświadczenie  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  uczestnictwa  w zawodach  przez

prawnego opiekuna uczestnika.

2.3.  Zawodnicy  mają  obowiązek  startu  w  kasku  ochronnym,  zaleca  się  jazdę  w  

ochraniaczach na kolanach i łokciach

2.4.  Wszyscy  zawodnicy  w biegu  na  6  km muszą  zostać  zweryfikowani  poprzez  odbiór

pakietu  startowego. W  dniu  21.06.2017  r.  od  godz.  8.30.  -9.00  nastąpi  odbiór  pakietu
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startowego  z  numerkiem.  Podstawą  odbioru  zestawu  startowego  wraz  z  numerem  jest 

osobiste zgłoszenie się i okazanie  dowodu tożsamości, legitymacji szkolnej. Odbiór pakietu

startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia oraz

kserokopii dowodu osobistego tej osoby.

2.5. Zawodnik ma prawo startu tylko w zgłoszonym przez siebie biegu.

2.6. Dekoracje zawodników następują bezpośrednio po biegu.

2.7. W biegach mogą brać udział osoby zdrowe, posiadające aktualne badania lekarskie, nie

wymaga  się  zaświadczenia  lekarskiego.  Każdy zawodnik  uczestniczy  w biegu na  własną

odpowiedzialność.

2.8. Ewentualne decyzje lekarzy dotyczące udziału w biegu są ostateczne i nieodwołalne.

2.9. Uczestników biegów obowiązują przepisy oraz niniejszy regulamin.

3. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do

przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

4. Po zakończonym biegu kamizelki należy zwrócić organizatorom.

IX. PUNKTY  MEDYCZNE, KONTROLNE I Z NAPOJAMI

1.  Bieg  zabezpieczony  będzie  przez  straż  pożarną  w  punktach  konsultacyjnych  służba

medyczna.

2. W biegu  na 6 km ustawiony będzie  punkt z napojami.

3. Podczas biegu w /w punktach zawodnicy w zespołach muszą wykonać zadania

X. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1.Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe gadżety i  medale.

2.  Na trasie biegu uczestnicy w zespołach 7-10 osobowych będą mieć do wykonania zadania 

w określonych punktach. Zespół który poprawnie wykona wszystkie zadania oraz zdobędzie 

najlepszy czas na  mecie otrzyma  nagrody.
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XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do

przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w

całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przekazywanie swojego numeru  startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację

zawodnika.

3. Przebywanie na trasie I Biegu Ulicznego pod patronem Wójta Gminy Gniewoszów

bez  ważnego  numeru  startowego  jest  niedozwolone.  Osoby  bez  ważnego  numeru

startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. Dozwolony jest również bieg.

4. Uczestników biegu obowiązuje posiadanie kasku i ochraniaczy na kolana i łokcie. 

5. Uczestnicy  biegu  w  losowo  wybranych  zespołach  będą  startować  w  odstępach

czasowych 5 minutowych.

6. Wyniki biegów zostaną podane na stronie organizatora biegów.  

7. Depozyty:  zawodnicy  mają  możliwość  zdeponowania  rzeczy  w  depozycie

znajdującym  się  w  klasopracowni  w  ZSP  ,  gdzie  otrzymają  worek  oznaczony

numerem. Worek można odebrać tylko na podstawie drugiego egzemplarza numeru.

W  przypadku  zgubienia  przez  zawodnika  numeru  depozytu,  Organizator  jest

zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania

się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

8. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu

zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni. 

9. I  Bieg  Uliczny  jest  imprezą  ubezpieczoną  na  zasadach  ogólnych.  Ubezpieczenie

indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może

stać  się  udziałem  zawodnika  w  czasie  biegu  wymaga  osobnej  polisy  wykupionej

indywidualnie przez uczestnika.

10. Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w biegu na 6 km oraz charakter

trasy,  organizator  wprowadza  limit  liczby  uczestników  biegów  oraz  dopuszcza

wcześniejsze zakończenie przyjmowania zgłoszeń. Limit uczestników w biegu  na 6

km - 100 zawodników.

11. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  biegu  lub  jego  przerwania  bez

podania powodów.

12. Zgłoszenie  do  biegów  i  opłacenie  startowego  jest  równoznaczne  z  przyjęciem,

wyrażeniem zgody, zaakceptowaniem i przestrzeganiem zapisów regulaminu.
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13. Wiążąca  i  ostateczna  interpretacja  niniejszego  regulamin  przysługuje  wyłącznie

organizatorowi.

14. Zawartość zestawów startowych zostanie podana w późniejszym terminie.

Organizatorzy:

A. Kicińska, M. Słyk, M. Witek
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OŚWIADCZENIE OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na udział __________________________________________ lat _____

                                                       (imię i nazwisko uczestnika Biegu) 

w „I Ulicznym Biegu” w dniu 21 czerwca  2017 r. Oświadczam, że zapoznałem się z 

Regulaminem Biegu i akceptuję jego zapisy.                                                                               

Gniewoszów;                                       ……………………………………………………

                                                            (pełne imię i nazwisko opiekuna uczestnika Biegu)
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TRASA BIEGU ULICZNEGO

„BIEG PO ZDROWIE NA OKRĄGŁO”

21 czerwca 2017r.

8


