
Regulamin Biegu charytatywnego w dniu 07.05.2017 w Babimoście  

 

1. Organizatorem Biegu charytatywnego jest grupa inicjatywna „Wstanę i Wygram”  

2. Bieg odbywać sie będzie od godziny 13:00 (zbiórki na parkingu przy Centrum Sportu 

i Rekreacji przy ulicy Żwirki i Wigury w Babimoście). do godziny 15:40. 

(zakończenie biegu).  

3. Biegacze poruszać się będzie trasą: Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście 

następnie ul. Lotnicza, Gagarina, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wolsztyńska, 

Lotnicza, Żwirki i Wigury, wokół kompleksu sportowego OLIMPIA meta przy 

Centrum Sportu i Rekreacji. 

4. Bieg kierowany będzie wyznaczoną trasą. 

5. Bieg liczyć będzie łącznie około 200 osób. 

6. Całość trasy biegu zabezpiecza i koordynuje organizator – ochrona trasy biegu 

poprzez wyznaczonych członków OSP Babimost.  

7. Łączność odbywać sie będzie przy pomocy telefonów komórkowych. 

8. Osoby uczestniczące w biegu winny stosować sie do obowiązujących zasad ruchu 

drogowego i reagować na wszystkie wskazówki służby porządkowej organizatora 

(umundurowanych członków OSP). 

9. O nieszczęśliwych zdarzeniach, mogących wystąpić podczas biegu – należy 

bezwzględnie natychmiast poinformować stosowne służby – służby porządkowe 

organizatora.  

10. Osoby, które nie podporządkują się przyjętym zasadom, będą kierowane na chodnik. 

11. Po zakończeniu biegu „trasa biegu” będzie natychmiast przywrócona do właściwego 

stanu – przywrócony zostanie ruch drogowy.  

12. W przypadku zaistnienie spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, 

decyzje podejmuje przedstawiciel organizatora.  

13. Niniejszy regulamin zostanie przekazany uczestnikom biegów przed rozpoczęciem 

imprezy. 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Cel imprezy:  

a: cel szczegółowy-Mateusz Kandzia  

b: promowanie miasta i gminy Babimost  

c: integracja środowiska biegowego  

 

2. Organizator Biegu:  

Grupa inicjatywna „Wstanę i wygram”  

Dyrektorzy biegu:  

Aneta Trochelepsza-602100471,  

Mariusz Pyszkowski-665234834,  

Komitet Organizacyjny:  

Aneta Trochelepsza  

Mariusz Pyszkowski  

Monika Stein  

 

3. Partnerzy Biegu  

a: Drukarnia Internetowa GREENDRUK.PL- Sławomir Kostrzewa  

b: Stowarzyszenie Warto jest pomagać  

 

4. Termin i Miejsce  

07 maja 2017 r.(niedziela), bieg ulicami miasta Babimost, start o godzinie 13.00.  

 

5.Trasa Biegu  

a: trasa o nawierzchni utwardzonej(asfalt),długość trasy około 5 km(2 pętle),  

b: elektroniczny pomiar czasu przy wykorzystaniu chipa, którego należy zwrócić po 

ukończeniu biegu,  

c:zawodnicyskracający trasę zostaną zdyskwalifikowani,  

d:zawodników obowiązuje limit czasowy 1 h,  

e:trasa nie posiada atestu.  

 

6.Biuro Zawodów:  

Biuro zawodów zlokalizowane będzie na terenie CSiR OLIMPIA Babimost. Biuro będzie 

czynne w niedzielę 07 maja 2017 r. w godzinach 11.00-12.30  

 

7.Uczestnictwo:  

Do udziału w biegu głównym dopuszczeni są zawodnicy, którzy najpóźniej w dniu 

07.05.2017r. ukończą 15 lat i zostaną zweryfikowani w biurze zawodów.  

a: wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych biegu,  

b: potwierdzą złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (każdy 

zawodnik pełnoletni startuje na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 

niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać 

m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia: dopuszcza sie do uczestnictwa w biegu wyłącznie 

zawodników posiadających dobry stan zdrowia, nie posiadających przeciwwskazań 

medycznych do uczestnictwa w zawodach)  

c: wyrażą zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 

wideo wizerunku. Uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie 

utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.  

d: pisemną zgodę na udział osób niepełnoletnich muszą wyrazić rodzice lub prawny opiekun.  



Odbieranie numerów, pakietów i chipów startowych odbywać się będzie na podstawie 

dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z 

akceptacją niniejszego Regulaminu i tym samym zawodnicy w pełni akceptują powyższe  

regulacje oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.  

 

8.Zgłoszenia  

a: Zgłoszenia przyjmowane sa poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetowej: http://www.czasnachip.pl/2017/babimost.php od 15 marca od godziny 15 do 20 

kwietnia 2017 r. (decyduje kolejność wpłat);  

b: Organizator biegu ustala limit na 200 zawodników, w tym 10 do dyspozycji organizatora;  

c: Opłata za udział w biegu wynosi 25 zł., indywidualny link do płatności będzie przesłany do 

każdego zawodnika w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie(adres e mail podany w 

formularzu zgłoszeniowym);  

d: Za zgodą organizatora w przypadku nie osiągnięcia limitu zawodników w dniu startu 

będzie możliwość zapisu na Bieg;  

e: Raz dokonana opłata nie podlega zwrotowi;  

 

9.Klasyfikacje  

Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie pomiaru elektronicznego prowadzonego 

przez firmę CZASnaCHIP.pl  

Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:  

a: klasyfikacja generalna kobiet(miejsca 1-3);  

b: klasyfikacja generalna mężczyzn(miejsca 1-3);  

 

10. Nagrody i świadczenia dla zawodników;  

a: wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal;  

b: zdobywcy miejsc 1-3 (kobiety, mężczyźni) otrzymają puchary;  

c: po biegu organizator zapewnia wodę;  

d: inne świadczenia w przypadku pozyskania sponsorów;  

 

11.Postanowienia końcowe  

a: Organizator zapewnia opiekę medyczną;  

b: Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w 

czasie trwania imprezy;  

c: Organizator zabrania poruszania sie po trasie biegu rowerem oraz biegu ze zwierzętami. 

Podczas biegu wszyscy zawodnicy musza posiadać numery startowe przymocowane z przodu 

koszulki startowej. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać prawidłowo 

zamocowany chip. Brak prawidłowo założonego numeru oraz zamontowanego chipa 

doprowadzi do dyskwalifikacji zawodnika, a ponadto jakiekolwiek roszczenia nie będą 

uznawane. Organizator nie zapewnia natrysków, nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie 

imprezy. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez zobowiązujące przepisy 

prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez 

uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania 

takich szkód. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają sie, że Organizator będzie 

uprawniony do odmówienia uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku  

nieprzestrzegania prze uczestnika niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu lub 

przedstawicieli Organizatora podczas biegu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. 

Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb 

medycznych, porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników Biegu. Organizator 



ma prawo usunąć z terenu biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek 

publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Biegu. Zawody 

odbędą sie bez względu na warunki atmosferyczne, organizator ma prawo do wprowadzenia 

zmian w Regulaminie.  

 

PLAN MINUTOWY ZAWODÓW  

a: godz. 11.00-12.30 -wydawanie numerów startowych (biuro zawodów);  

b: godz. 12.45- rozgrzewka;  

c: godz. 13.00- start biegu;  

d: godz. 14.30-dekoracja zawodników 


