
 

 

                                                                                                                             Załącznik nr 3 

 

Regulamin 

 III Biegu Króla Kazimierza Wielkiego w Choczu 

w dniu 21.04.2018 r. na 10 km. 

I. Organizator: 

      -  Urząd Miejski Gminy Chocz, ul. Rynek 17, 63-313 Chocz. 

              -  Współorganizator -Gminny Ośrodek Kultury, ul. Żeromskiego nr 2 ,  63-313 Chocz. 

 

II.    Cel – promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, upowszechnienie biegania jako   

najprostszej formy ruchu  oraz promowanie Miasta i Gminy Chocz.  

 

III.   Patronat - Honorowy Patronat nad II Biegiem Króla Kazimierza Wielkiego objęli: - Burmistrz 

Gminy Chocz Marian Wielgosik, - Starosta Pleszewski  Maciej Wasielewski  i  Stowarzyszenie Króla 

Kazimierza Wielkiego. 

 

IV.  Termin i miejsce   

1. Bieg odbędzie się w dniu 21.04.2018r. Start do biegu  godz. 14:00 ul. Słowackiego  w 

 Choczu.    

2. Biuro zawodów będzie funkcjonowało  w Zespole Szkół w  Choczu ul. Konopnickiej 6 i 

będzie czynne w sobotę 21.04.2018 r. od godz. 11:00 do 13:20  

3. Start i meta usytuowana jest w Choczu na ul. Słowackiego w okolicach Rynku, natomiast 

dekoracja zawodników będzie odbywać się  w Choczu na  ul. Rynek ( przed budynkiem UMG) 

po zakończeniu biegu około godz. 16:00.  

 

V.  Trasa biegu głównego – dystans 10 km. – godz. 14:00 start ul. Słowackiego - ul. Zapłocie – ul.  

Grodziecka – Nowy Olesiec – Józefów na skrzyżowaniu w kierunku Chocza – ul. Łąkowa – ul. 

Zagórowska - ul. Zapłocie – ul. Słowackiego – koniec biegu. Na trasie będą  znajdowały  się dwa 

punkty z wodą zaznaczone na mapie. 

 

VI.  Klasyfikacja i nagrody:  

1. Bieg  główny - 10 km. w kat. Kobiety: 

    - nagradzane są 3 zawodniczki zajmujące miejsca od  1- 3 (nagroda pieniężna + puchar ). 

Kategoria - K 16 (16‐34 lat) – pierwsze  miejsce nagradzane  (puchar),  

Kategoria - K 35 (35 – 49lat) – pierwsze miejsce nagradzane  ( puchar),  

Kategoria - K 50 (50 i więcej lat) – pierwsze  miejsce nagradzane (puchar),  

- ponadto nagroda pieniężna i puchar dla najlepszej zawodniczki  zameldowanej w Gminie 

Chocz. 

               Nagrody nie dublują się, zawodniczki nagrodzone w kategorii OPEN nie będą dekorowanie w  

               kategoriach wiekowych. 

 



 

 

 

 

2. Bieg główny  - 10 km. mężczyźni : 

   -  nagradzani  zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 (nagroda pieniężna + puchar ),  

Kategoria - M 16 (16 – 34) – pierwsze miejsce nagradzane  (puchar),  

Kategoria - M 35 (35 – 49) – pierwsze miejsce nagradzane (puchar),  

Kategoria - M 50 (50 i więcej) – pierwsze miejsce nagradzane( puchar),  

- ponadto nagroda pieniężna i puchar dla najlepszego  zawodnika zameldowanego w Gminie 

Chocz. 

               Nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni  w kategorii OPEN nie będą dekorowani w  

               kategoriach wiekowych. 

 

VII.  Pomiar czasu i ustalenie miejsc nastąpi  drogą elektroniczną za pomocą chipów. Posiadanie 

numeru startowego i chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w 

komunikacie końcowym.  Chip należy umieścić w sznurowadłach buta i po zakończeniu biegu 

zwrócić organizatorowi.  Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Wyznacza 

się limit czasu na pokonanie dystansu w biegu na 1 godzinę i 30 minut. 

 

       VIII.  Świadczenia dla zawodników:  

1.    Dla każdego uczestnika biegu przewidziany jest pamiątkowy medal.  

2.    Dla zawodników , którzy dokonają rejestracji drogą elektroniczną oraz uiszczą       

 opłatę startową do dnia  18.04.2018r. ( godz. 18:00) przewidziany jest pakiet startowy     

( woda, baton, bezzwrotny numer i chip ).    

3.   Łączna liczba uczestników biegu ograniczona jest do 300 zawodników ( decyduje 

kolejność zgłoszeń).  Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w 

momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników Biegu. 

 

IX.   Zgłoszenia do biegu  ‐   Strona  informacyjna  biegu:  www. czasnachip.pl/2018/chocz.php                        

strona elektroniczna  przyjmowana będzie   od  12.02.2018r do dnia  18.04.2018 r.  ( godz. 22:00). 

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu będzie dokonanie rejestracji , uiszczenie opłaty startowej 

drogą elektroniczną oraz wypełnienie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietów 

startowych w dniu biegu, co będzie jednoznaczne  z akceptacją Regulaminu III Biegu Króla 

Kazimierza  Wielkiego.  

W dniu  zawodów od godz. 11:00 – 13:20  będzie możliwość zapisów osobiście  w biurze 

zawodów ( Zespół Szkól w Choczu ul. Konopnickiej nr 6) w ramach wolnych miejsc oraz 

wpisanie  na listę startową po uiszczeniu opłaty . 

        2.  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. 

  3.  Na liście startowej wpisane będą  osoby, które dokonały rejestracji i dokonały opłaty     

startowej. Zawodnicy  umieszczeni na liście otrzymają pakiet startowy. 

 

 

 



 

 

   4.  Opłata startowa wynosi: 

a. 30 zł – dla wszystkich, którzy dokonują zgłoszenia i wpłaty do 18.04.2018 r.  

b. 40 zł – dla osób, które dokonują zgłoszenia w dniu przeprowadzenia biegu  tj . 

21.04.2018 r. w godz.11:00 do 13:20                

 

          

     Opłatę startową należy wpłacać elektronicznie  - indywidualny link do płatności będzie 

przesyłany do każdego uczestnika w emailu potwierdzającym zgłoszenie, na adres email podany 

w formularzu zgłoszeniowym. 

Po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora, będzie nadany numer startowy.      

W przypadku dokonania opłaty i nie wystartowania w biegu z przyczyn uczestnika, opłata 

startowa nie będzie zwrócona. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego 

uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu. 

Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów ( Zespół Szkół w Choczu ul. 

Konopnickiej nr  6) w dniu 21.04.2018 r. od godz. 11:00 do 13:20  

Koszty organizacyjne ponosi organizator imprezy, natomiast koszty osobowe dotyczące 

uczestnictwa ponoszą  poszczególni  uczestnicy.  

          X.  Warunki uczestnictwa  

1. Do weryfikacji danych każdy zawodnik ma obowiązek zgłosić się osobiście. 

2. Prawo do uczestnictwa w biegu na dystansie 10 km. mają  osoby , które ukończyły 18 rok 

życia  do dnia imprezy i będą  pozytywnie zweryfikowane w biurze zawodów.  

3. Osoby do 18 roku życia biorące udział w zawodach zobowiązane są także do dostarczenia 

do biura zawodów w dniu biegu zgody rodziców – formularz dostępny na  www. 

czasnachip.pl    

4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność , co potwierdza podpisaniem 

oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.  

5. Każdy uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji oraz umieszczenia w komunikacie końcowym. 

6. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.  

7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją  regulaminu.  

8. Zawodnicy nie posiadający na mecie elektronicznego chipa, nie będą sklasyfikowani. 

 

XI.  Zwroty i reklamacje: 

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne. 

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności Uczestników należy zgłaszać do biura 

organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 

 

 

 

 

        XII. Postanowienia końcowe  



 

 

1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu rywalizacji przy biurze zawodów oraz na 

stronie www. czasnachip.pl    

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

3. Zabezpieczenie rzeczy osobistych we własnym zakresie, za kradzieże organizator nie 

odpowiada.  

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania biegu. 

5. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać zasady fair –play podczas biegu.  

6. W przypadku zboczenia z trasy będzie dyskwalifikacja zawodnika.  

7. Każdego obowiązują aktualne badania lekarskie, w przypadku ich braku uczestnik 

podpisuje oświadczenie o świadomości swojego stanu zdrowia i że startuje na 

własną odpowiedzialność, ponosząc związane z tym ryzyko. 

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacyjnych biegu, komunikatu końcowego  oraz rozpowszechnianie swojego 

wizerunku w  materiałach filmowych i zdjęciach z biegu.    

9. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi z tym związane ryzyko. Każdy 

przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznymi pociąga za 

sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych ( w tym śmierci). Dodatkowo mogą wystąpić inne czynniki ryzyka , 

niemożliwe do przewidzenia. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego 

formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik 

rozważył i ocenił charakter, stopień  i zakres ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 

biegu  i dobrowolnie zdecydował się  podjąć to ryzyko startując wyłącznie na 

własną odpowiedzialność. Zabrania się wnoszenia na trasę  przedmiotów , które 

mogą być niebezpieczne dla uczestników biegu oraz marszu. Na miejsce startu oraz trasy 

zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów 

alkoholowych.  Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

10. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatora oraz służb porządkowych. 

11. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie sporów należy do 

organizatora biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu oraz 

wprowadzania zmian.    

12. Przed biegiem i po biegu istnieje możliwość skorzystania z przebieralni i sanitariatu 

mieszczącego się w Zespole Szkół w Choczu ul. Konopnickiej nr 6. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  cywilnej z tytułu chorób , jakie mogą  

wystąpić w związku  z obecnością lub uczestnictwem , Uczestnika  w imprezie. 

13. Szczegółowych informacji udzielają -  organizator  i współorganizator: 

        Adres : e-mail  - ug@chocz.pl 

      - Magdalena  Marciniak, tel. 602 234 995, 

      - Patrycja Woźniak – Konecka, tel. 608 022 835. 

  


