
Bieg Srebrnego Grodu 
 

Regulamin 

 

Organizator: 
Ludowy Klub Sportowy „Kłos” w Olkuszu 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu  

  

Termin: 
20.09.2014 godzina 11.00 

  

Trasa: 
10km – asfalt/ kostka  
5 okrążeń  

  

Start: 
Rynek w Olkuszu – przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy 

  

Meta: 
W miejscu startu biegu. 

  

Uczestnictwo: 
W biegu uczestniczyć mogą osoby które na dzień 20.09.2014 mają ukończone 16 lat. 
Osoby które w dniu biegu nie mają ukończone 18 lat dodatkowo w biurze zawodów muszą 
złożyć w biurze zawodów „Oświadczenie prawnego opiekuna uczestnika zawodów”. 
 
Osoby pełnoletnie muszą złożyć w biurze zawodów „Oświadczenie uczestnika”. 

Oświadczenia w swojej treści zawierają: 
-  informację, że  stan zdrowia uczestnika pozwala na uczestnictwo w tym biegu, 
-  zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
- zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych bieg. 
 
 Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych.  



Kategorie 
Bieg rozgrywany jest w dwóch kategoriach: 
Open Kobiety 
i  
Open Mężczyźni.   

Najlepszy zawodnik i zawodniczka Gminy Olkusz 

 
Nagrody 
Dla pierwszych 3 osób w każdej kategorii pamiątkowe puchary. 
Pierwsze 100 osób na mecie otrzyma pamiątkową koszulkę i medal. 
Najlepszy zawodnik i zawodniczka gminy Olkusz otrzymają pamiątkowe puchary. 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę internetową http://czasnachip.pl/2014/olkusz.php 

 

Opłata startowa: 
Opłata startowa w przedpłacie internetowej wynosi 30zł. 
Wpłaty przyjmowane są na stronie http://czasnachip.pl/2014/olkusz.php 
Wpłaty przyjmowane są do 17.09. Prosimy o uwzględnienie czasu jaki potrzebują banki na 
transfer pieniędzy. 

Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane są w Biurze Zawodów od godziny 9.00 do 10.30. 
Opłata w biurze zawodów wynosi 40zł. 

Jeżeli przedpłata nie wpłynie na konto do 17.09, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia 
opłaty w biurze zawodów - 40 złotych. Przedpłata zostanie odesłana po zanotowaniu jej na 
koncie. 

  
Finansowanie: 
Koszty organizacji zawodów ponoszą organizatorzy. 
Koszty pobytu i przejazdu ponoszą uczestnicy biegu. 

  

  

Biuro Zawodów: 
Czynne w dniu zawodów od godziny 9.00 w pobliżu startu biegu. 

 

 



Postanowienia Końcowe: 
Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz ubezpieczenie wszystkich zawodników od następstw 
NW podczas trwania biegu.  
Każdy zgłoszony uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu.  
Każdy uczestnik biegu, kibic, przypadkowy przechodzień zobowiązany jest nie wchodzić na trasę 
biegu przed  zapoznaniem się i podpisaniem „OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA „III Biegu Srebrnego 
Grodu””. 

Każdy uczestnik, kibic, przypadkowy przechodzień wchodząc na teren organizacyjnie 
podlegający pod „III Bieg Srebrnego Grodu”:  
- Ma pełną świadomość, że udział w zawodach, kibicowanie może być niebezpieczne i bierze w nich 
udział na własne ryzyko, świadomy wszelkich zagrożeń wynikających z przebywania poza domem. 
-  Oświadcza, że jest w pełni zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w zawodach. 
-  Ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje osobiście 
w czasie zawodów, treningu, przed i po imprezie, na terenie zawodów. 

-  Zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności rezygnuje z prawa do roszczeń 
na drodze sądowej lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, ich przedstawicielom, 
sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim 
innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami 
związanymi z zawodami, nawet wtedy, gdy wypadek lub strata wynikły z zaniedbania lub winy 
organizatora czy też osób z nim związanych. 
- Przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników, a 
także zaniechania, które miały wpływ na spowodowanie strat lub innej szkody. 
- Wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku uwidocznionego na fotografiach z „III Biegiem 
Srebrnego Grodu” na potrzeby relacji z zawodów oraz w celach promocyjnych „Biegu Srebrnego 
Grodu”. Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać cofnięta wyłącznie w formie pisemnej i nie 
może dotyczyć materiałów już opublikowanych i wydrukowanych. 

 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji oraz zmian regulaminu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu. 
 

  

Szczegółowe Informacje 
www.biegsrebrnegogrodu.pl 

 

Dyrektor Biegu: 
Łukasz Mentlewicz, kontakt@biegsrebrnegogrodu.pl 


