Regulamin Biegusia Kalwaryjskiego 2018
1. ORGANIZATOR IMPREZY
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokolik” przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach
2. PARTNERZY
 Związek Harcerstwa Polskiego.
 Strażacy OSP Przytkowice
3. CEL IMPREZY
 upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
 podnoszenie sprawności fizycznej,
 zaszczepienie od najmłodszych lat zdrowego trybu życia
 aktywne spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym i znajomych
4. TERMIN I MIEJSCE
10 czerwca 2018 r. o godzinie 14:00 na stadionie sportowym ,,Kalwarianka” przy
ul. Mickiewicza 16
Zapisy od godziny 13:30
5. DYSTANSE
 50 m - dla przedszkolaków, /chłopcy; dziewczęta/
 50 m - dla klas „0”, / chłopcy; dziewczęta /
 100 m - dla klas 1 i 2, / chłopcy; dziewczęta /
 200 m - dla klas 3 i 4 / chłopcy; dziewczęta /
 400 m - dla klas 5 i 6 / chłopcy; dziewczęta /
 600 m - bieg dla uczniów gimnazjum / chłopcy; dziewczęta /
 100 m – dla mamuś
 400 m - bieg tatusiów,
 sztafeta rodzinna- trzech członków rodziny (np. mama, tata, syn lub córka)
 4,2 km- bieg z przeszkodami - ,,Mini Runmagedon”

6. UCZESTNICTWO
W biegu z przeszkodami mogą startować wszyscy. Dorośli podpiszą oświadczenie o starcie
na własną odpowiedzialność, a młodzież do 18 lat dodatkowo przedłoży oświadczenie
podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i
zdjęcia numeru.
Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zobowiązuje się do
podporządkowania poleceniom wydawanym przez osoby funkcyjne zabezpieczające trasę
 na bieg z przeszkodami wydawane będą zwrotne numery startowe,
 uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
 uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,
 zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków
odurzających.
7. ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA
 osobiście w dniu imprezy w biurze zawodów na Stadionie sportowym ,,Kalwarianka”





do godz. 13:30, na bieg z przeszkodami zapisy w biurze zawodów do godz. 15:00
uczestnikiem biegu może zostać każda osoba fizyczna, - zawodnicy powyżej 18 roku
życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność, - osoby poniżej 18
roku życia (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do
posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem
i nr PESEL,
numery startowe będą wydawane po podpisaniu oświadczenia o biegu na własną
odpowiedzialność, - wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający
tożsamość (dowód osobisty, legitymacja). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do
startu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną
odpowiedzialność.

8. NAGRODY
W każdej kategorii na każdym dystansie zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają
nagrody rzeczowe, dyplomy i medale.
W biegu z przeszkodami w kategorii kobiet i mężczyzn zdobywcy miejsca I otrzymają
nagrody główne, II i III miejsca otrzymają dyplomy i medale.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
 bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie


trwania Imprezy,
uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,



ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb
porządkowych;
Zawodnik znajdujący się na liście startowej automatycznie wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie własnego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
wideo. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i
czasowo licencji na wykorzystanie wizerunku, utrwalonego w sposób, o którym mowa
w zdaniu poprzednim,
 zamieszczenie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i

bilbordach;
 emisja w przekazach telewizyjnych;
 publikowanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika utrwalony w czasie biegu.
 Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, który
zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w jego postanowieniach, o
których będzie zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed











rozpoczęciem biegu.
Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia
lub skradzione podczas imprezy.
Organizatorzy zapewniają toalety w trakcie trwania imprezy biegowej.
Organizator nie zapewnia dostępu do pryszniców. Każdy uczestnik biegu pokrywa
koszty przejazdu we własnym zakresie.
Numer startowy musi być przypięty z przodu na piersi.
Numer startowy upoważnia zawodnika do udziału w biegu.
Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy, na którym nie może być
umieszczona grafika lub tekst uznawany za obraźliwy, nieestetyczny lub raniący czyjeś
uczucia.
Każdy uczestnik, który zrezygnuje w trakcie trwania biegu, powinien bezzwłocznie
zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie lub w biurze zawodów.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,
które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami biegu:
E-mail: biuro@ckstkalwaria.com
Żaneta Jarguz-Monica nr tel. 660 796 980
Bartłomiej Chotowicki nr tel. 664 186 157
Justyna-Nowroth nr tel. 600 055 68

