
Regulamin 
 
VesnaRun 

  Bieg na jubileusz 800 lat Gnojnika  
______________________________  
Gnojnik, 04 pa ździernika 2015 

 
Cel biegu:   
- zachęcenie Polaków do uprawiania sportu  
- wpieranie wszelkich form aktywności ruchowej  
- edukowanie na temat zdrowego stylu życia i ekologii 
-  uczczenie jubileuszu 800 lat Gnojnika. 
 
I.ORGANIZATOR:  
 
Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans  VESNA  
32-864 Gnojnik 48 
 
 
 
Partnerzy akcji:  
- Małopolska (www.malopolskie.pl)  
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  
- Powiat Brzeski 
- Gmina Gnojnik 
- pokonajastme.pl 
- UKS MAX-SPORT 
- Związek Strzelecki „Strzelcy Józefa Piłsudskiego” Jednostka Strzelecka 2059 
w Brzesku 
  

 
II. TERMIN:  
04 października 2015 r. – niedziela 
 
III. TRASA  
Bieg przełajowy na dystansie 4 km (jedna pętla), start przy Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Ewa”,  meta w Centrum Sportowo –
Rekreacyjnym (park). Bieg nawierzchnią częściowo asfaltową, częściowo kostką 
brukową. 
 

∗ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin biegów. 



IV. KATEGORIE WIEKOWE 
 
Kobiety:  
KAT. O – do 39 lat, 
KAT. A – od 40 do 49  
KAT. B – od 50 do 59  
KAT. C – od 60 – starsi 
 

• Najmłodsza i najstarsza zawodniczka zostaje również uhonorowana. 
 

Mężczyźni:  
KAT. O – do 39 lat, 
KAT. A – od 40 do 49  
KAT. B – od 50 do 59  
KAT. C – od 60 – starsi 
 

• Najmłodszy i najstarszy zawodnik zostaje również uhonorowany. 
 
 
 
V. KLASYFIKACJA GENERALNA(kat. główna): 
 

Kobiety  Mężczyźni 
    
I m – 500 zł    puchar I m -500 zł   puchar  

    
II m - 200 zł  II m. 200 zł  

    
III m - 100 zł  III m. 100 zł  

    
 

 

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn- nagrody rzeczowe.  
 

W kategoriach wiekowych nie będą przyznawane nagrody zawodnikom, którzy zajęli 
miejsca I-III w klasyfikacji generalnej. 
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają  medale okolicznościowe . 
 
Dla uczestników Biegu Głównego „ VesnaRun”, po zakończeniu wszystkich biegów 
odbędzie się losowanie nagród (loteria TOMBOLA).  
 
Towarzysząco o godz. 14.10 zorganizowany zostanie Nordic Walking rekreacyjnie. 
Po zakończeniu biegów dla wszystkich uczestników i osób towarzyszących 
zorganizowany zostanie piknik. 
 



 
VI. WARUNKI ZGŁOSZENIA: 
 

1. Prawidłowe wypełnienie druku zgłoszenia na stronie 

http://www.czasnachip.pl/2015/vesnarun.php oraz wpłacenie wpisowego w 

kwocie 20zł na konto BGŻ 17 2030 0045 1110 0000 0279 9510 

(Stowarzyszenie VESNA, 32-864 Gnojnik 48) . 
 

2. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie oświadczenia w biurze zawodów, 
a także okazanie dowodu tożsamości w celu weryfikacji danych.  
Osoby, które nie uiszczą wpisowego do dnia 30 września 2015 r. proszone są 
o przyniesienie dowodu wpłaty na konto lub opłacenia startowego w dniu 
zawodów.  

3. Wypełnienie druku zgłoszenia i wpłata wpisowego, o której mowa w pkt. 
VI.1 , jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu .  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji 
uczestnictwa, co do której istnieje podejrzenie, że została wypełniona 
niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika wobec 
którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego 
Regulaminu.  

5. Zapisy internetowe przyjmowane będą do dnia 30 września 2015 r. (włącznie)  
6. Biuro zawodów będzie mieścić się w budynku Betanii i będzie czynne w 

dniu zawodów od godz. 12.00, zapisy przyjmowane będą do godz. 13.15.  
7. Liczba uczestników biegu jest ograniczona do liczby 200 osób.  
8. Uczestnicy, którzy dokonają wpłaty mogą odebrać pakiety startowe w 

biurze zawodów na wydzielonym stanowisku w dniu biegów. 
 
 

 

VII. OPŁATY STARTOWE: 
 

1. Opłata startowa za udział w Biegu Głównym wynosi:  
• 20 zł – do dnia 30 września 2015 r. 
• 10 zł- młodzież do lat 18 do dnia 30 września 2015 r.  

W dniu wydarzenia opłata będzie wynosić 30 zł.  
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  
3. Opłat można dokonywać: przelewem na konto BGŻ 17 2030 0045 1110 0000 

0279 9510 (Stowarzyszenie VESNA, 32-864 Gnojnik 48), od daty pojawienia się 
informacji na stronie internetowej http://www.czasnachip.pl/2015/vesnarun.php 
do dnia 30 września 2015 r. Po przekroczeniu tego terminu zgłoszenia nie 
będą przyjmowane. Dyspozycja przelewu musi zawierać : imię i nazwisko, 
rok urodzenia Uczestnika oraz dopisek: „ Opłata startowa – VesnaRun” 
 

4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po uiszczeniu 
opłaty startowej, weryfikacji danych i podpisaniu oświadczenia w biurze 
zawodów. 



 
VIII. ZASADY FINANSOWANIA: 
 
Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają uczestnicy we własnym zakresie, 
pozostałe koszty pokrywa Organizator. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Organizator zapewnia opiekę medyczną, napoje i gorący posiłek, profesjonalny 
pomiar czasu firmy „Pro –soft Systemy Informatyczne Marcin Hrymnak”,  jak również 
zabezpiecza trasę. 
 
Uczestnicy biegu ubezpieczają się we własnym zakresie. 
 

Wszelkie protesty dotyczące klasyfikacji końcowej przyjmowane będą do 15 minut 
od chwili ogłoszenia wyników. 


