
Regulamin Imprezy Biegowej

IV Bieg Wilczyński

02.06.2019 r.

1. Celem biegu jest propagowanie wśród mieszkańców zdrowego trybu życia i biegania.

2. Organizatorem  biegu  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Wilczynie,  Gminny  Ośrodek  Sportu
i  Rekreacji  w Wilczynie,  Centrum Usług  Wspólnych Gminy Wilczyn,  szkoły z  terenu  Gminy
Wilczyn przy współpracy z Urzędem Gminy w Wilczynie.

3. Udział w biegu jest bezpłatny.

4. Bieg odbędzie się 2 czerwca 2019 roku (niedziela) od godz. 14:00.

5. Trasa biegu dla poszczególnych grup wiekowych:

- urodzeni w 2013 roku i później: ok. 150 m – wg załączonej do regulaminu mapy – zał. nr 1,

- urodzeni w latach 2012 - 2009: ok. 400 m – wg załączonej do regulaminu mapy – zał. nr 2, 

-  dla  średniozaawansowanych: ok 2100 m – wg załączonej  do  regulaminu mapy – zał.  nr  3,
klasyfikacja w dwóch kategoriach wiekowych:

a) urodzeni w latach 2008 – 2002,

b) urodzeni w roku 2001 i wcześniej, 

- dla zaawansowanych: ok. 5800 m – wg załączonej do regulaminu mapy – zał. nr 4. 

6. W biegu  może  wziąć  udział  każdy,  niezależnie  od  płci  i  wieku,  którego/której  stan  zdrowia
pozwala na przebiegnięcie wyznaczonego odcinka biegu. Osoby niepełnoletnie  muszą być pod
opieką obecnego na biegu prawnego opiekuna. Każdego uczestnika obowiązuje strój sportowy.

7. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są do dnia  28 maja 2019 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury,
w Urzędzie Gminy w Wilczynie lub w szkołach na terenie Gminy Wilczyn lub drogą mailową na
adres: gmina@wilczyn.pl z dopiskiem – zgłoszenie na Bieg Wilczyński.

8. Organizator  zastrzega  sobie  przyjęcie  w  dniu  biegu  maksymalnie  15  osób  nie  zgłoszonych
wcześniej. 

9. Grupy  zorganizowane  ze  Szkół  Podstawowych  i  Gimnazjum  zgłasza  nauczyciel,  który
odpowiedzialny jest za zebranie zgód od rodziców/opiekunów prawnych. 

10. Każdy uczestnik przed biegiem musi w dniu imprezy zarejestrować się w namiocie organizatorów,
gdzie bezwzględnie powinien:

a) zapoznać  się  i  podpisać  oświadczenie  przystąpienia  do  biegu,  oraz  deklarację  o  braku
przeciwwskazań  zdrowotnych  do  uprawiania  biegania,  lub  dostarczyć  wydrukowane
i wypełnione wcześniej oświadczenie o przystąpieniu do biegu,

b) osoby  niepełnoletnie  mogą  wziąć  udział  w  biegu  tylko  za  pozwoleniem  i  w  obecności
opiekuna prawnego – w takim wypadku oświadczenie przystąpienia do biegu oraz deklarację
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegania podpisuje opiekun prawny,

c) po rejestracji każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy z koszulką i numerem startowym, który
powinien umieścić na koszulce z przodu na wysokości klatki piersiowej.

11. Zabroniony jest start zawodników, którzy są chorzy, przeziębieni, przemęczeni, spożywali alkohol,
środki chemiczne wpływające na zdolności psychofizyczne, jakiekolwiek leki bez wiedzy lekarza
lub  nie  posiadają  wystarczającej  wiedzy  odnośnie  swojego  stanu  swojego  zdrowia  i  formy
sportowej. W przypadku odczucia jakichkolwiek dolegliwości w czasie biegu zawodnicy powinni
natychmiast przerwać bieg, poprosić najbliższe osoby o wezwanie pomocy lub osobiście udać się
do punktu pomocy medycznej.

12. Świadczenia: Dla każdego uczestnika przewidziana jest woda na zakończenie biegu, poczęstunek
oraz atrakcyjne nagrody. Atrakcje poza biegowe dla kibiców i uczestników.

13. Organizatorzy  nie  będą  odpowiadali  za  przedmioty  pozostawione  bez  zabezpieczenia  ani  za
szkody wyrządzone  przez  osoby trzecie.  Za  niesportowe zachowanie,  skracanie  trasy,  łamanie
postanowień  regulaminu,  składanie  fałszywych  oświadczeń  itp.  organizator  może  odmówić
zawodnikowi udziału w biegu.

14. Kontakt i dodatkowe informacje: Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie, tel. 63 26 83 168.

mailto:gmina@wilczyn.pl

