
Regulamin 

Regulamin – II Biegu Głęboczańskiego 06 2017 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem imprezy jest Rada Osiedla Głębokie Pilchowo oraz Szkoła Podstawowa 

na Głębokiem 

II. CEL 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

3. Promocja miasta i osiedla dla biegaczy i osób aktywnych jako miejsca 

przyjaznego i atrakcyjnego, 

4. Integracja lokalnej społeczności. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2017 r. w Szczecinie przy ul. Jaworowej. 

2. Start Biegu na ok. 1.2 km nastąpi o godzinie 10:30. 

3. Start Biegu na ok. 3.6 km nastąpi o godz. 11:05. 

4. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 25 min przed planowanym 

startem do punktu rejestracji na boisku szkoły przy ul. Jaworowej 41 w 

Szczecinie. 

5. Długość trasy ok  1.2 km i ok. 3.6 km, do wyboru przez Uczestnika.  

6. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na mapce przed biegiem oraz na 

stronie Rady Osiedla, Szkoły. 

7. Rejestracji wcześniejszej można dokonać emailem lub w sekretariacie szkoły. 

8. Istnieje możliwość w trakcie rejestracji do 22 maja 2017 roku w zgłoszeniu 

wyrazić zgodę na płatny pakiet startowy, obejmujący min koszulkę biegu. 

Wpłata musi nastąpić przy rejestracji.  Organizator może zrezygnować z opcji 

pakietów bez podania przyczyny, koszt pakietów zwróci zarejestrowanym 



osobom w dniu startu lub w sekretariacie szkoły na podstawie okazanego dok. 

tożsamości za pokwitowaniem. 

IV. LIMIT CZASU 

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 25min od startu w przypadku 

biegu na 1.2 km, zaś dystans 3.6 km jest ograniczony limitem czasowym 

wynoszącym 40 min. 

2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety 

zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

V. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE 

1. Na trasie Biegu rozstawiony będzie jeden punkt odżywiania na linii startu/mety 

wg mapy. 

2. Na trasie będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne. Ominięcie 

któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. 

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1. W Biegu na dystansie 1.2 km prawo startu mają wyłącznie osoby w wieku 

szkolnym do klasy VI. Osoby starsze mają prawo startu w biegu na 1.2 km bez 

prawa klasyfikacji pucharowej, osoby w wieku gimnazjalnym i dorosłe mają 

prawo startu na trasie 3.6 km. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie 

formularza rejestrowego przed biegiem. Wypełnienie formularza 

rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

3. W czasie rejestracji Uczestnicy deklarują dystans, na którym chcą startować. 

Zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem 

dostępności miejsc. 

4. W biegu obowiązuje limit 250 nadanych numerów startowych, przy czym 

o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania rejestracji. 



5. W dniu zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające 

między innymi numer startowy przy zgłoszeniu na starcie. 

6. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym podczas 

rejestracji rozmiarze. 

7. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez 

zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

8. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia 

Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” 

podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna – forma zgłoszenia. 

Alternatywnie do zgłoszenia taka opcja będzie przy rejestracji i wpisaniu na 

listę startową. W przypadku zgłoszenia nie jest wymagany ponowny podpis 

rodzica lub opiekuna na liście startowej.  

9. Podpisanie się na liście startowej lub złożenie zgłoszenia jest 

jednoznaczne, że startujący ma aktualne badania i nie występują 

przeciwwskazania do uczestnictwa w biegu. Jest jednoznaczne z 

oświadczeniem o stanie zdrowia i startem na własne ryzyko w biegu. 

VII. OPŁATY 

1. Brak. Dobrowolna obejmująca refinansowanie pakietu z koszulką startową w 

wysokości 30PLN. 

 

VIII. KLASYFIKACJE 

1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

a/ Klasyfikacja dla dzieci w wieku do klasy III – dystans ok. 1,2km. 

b/ Klasyfikacje dla dzieci w wieku do klas VI – dystans 1,2km 

c/ Klasyfikacja dla kobiet - młodzieży od I klasy Gimnazjum i dorosłych – 

dystans ok. 3,6km 



d/ Klasyfikacja dla mężczyzn - młodzieży od I klasy Gimnazjum i dorosłych – 

dystans ok. 3,6km 

2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. Kolejności przybiegnięcia na metę. 

Dodatkowo mierzony będzie czas brutto od momentu startu. 

IX. NAGRODY 

1. Zdobywcy miejsc I – III we wszystkich klasyfikacjach otrzymują puchary 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród 

w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub 

finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji. 

3. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników nagradzanych i 

wyróżnionych należy zgłaszać do Sędziego Głównego na 15 min przed dekoracją, 

a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest 

niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy 

przez obsługę Biegu. 

2. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być 

niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do 

przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do 

uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego 

regulaminu. 

3. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani. 

4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 05 czerwca 

2017 na adres mailowy piotrserwach@serwach.com.pl. Protesty 

będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki 

zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 10 czerwca 2017. 



5. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, 

nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród. 

6. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony 

numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie 

wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na 

podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika 

numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za 

pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie 

przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną 

odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

7. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni 

szkolnej oraz z toalet szkolnych. 

8. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec 

Uczestników Biegu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu 

i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia 

pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, 

także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z 

tym ryzyko, przyjmuje do wiadomości i nie rości żadnych pretensji z tytułu 

stanu trasy biegowej (częściowo leśnej). Wszyscy Uczestnicy przyjmują do 

wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za 

sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń 

ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). 

11. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza 

Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i 

stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie 

zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną 

odpowiedzialność. 



12. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu 

lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału 

w Biegu. 

13. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań 

lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu 

informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub 

współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb 

administracyjnych i analitycznych. 

15. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo 

do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć 

i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych 

materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na 

potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w 

Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne 

potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega 

sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 

przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane 

na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, 

radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i 

promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie 

zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami 

opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej 

licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy 

i promocji Biegu. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O 

zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie 

internetowej Rady Osiedla lub szkoły 

17. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 



 


