
 
1 

Regulamin 

II Gliwickiego Biegu Orkiestrowego 

Biegam dla Orkiestry Biegam z Sercem 

na dystansie 10km  i biegów towarzyszących 

 

 

I. ORGANIZATOR: 

Organizatorem II Gliwickiego Biegu Orkiestrowego jest Fundacja „Biegam z Sercem”, której 

siedziba mieści się w Gliwicach przy ul. Kościuszki 35. Więcej informacji dotyczących 

Fundacji na stronie www.biegamzsercem.pl  

Zawody odbędą się przy współpracy z Samorządem Miasta Gliwice oraz Gliwickim 

Stowarzyszeniem GTW – organizatorem Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

II. DYSTANS  i  START 

1) BIEG GŁÓWNY Biegam dla Orkiestry :) Biegam z Sercem :) odbędzie się na dystansie 10km 

– 8 okrążeń po 1.250m (dla osób od 16 roku życia). Osoby do 18 roku życia, mogą 

startować tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.  

Osoby biorące udział otrzymają talon na ciepły posiłek. 

2) BIEGI DODATKOWE  Dzieci dla Dzieci - Biegają z Sercem :) 

a. Na dystansie 1250m – 1 okrążenie dla Dzieci od kilku miesięcy do 6 klasy szkoły 

podstawowej.  

UWAGA!! Dozwolony jest marszobieg małych dzieci pod opieką dorosłych.  

Osoby dorosłe, które chciałyby otrzymać za udział w tym biegu pamiątkowy medal, 

proszone są o zapisanie się wybierając kategorię wiekową Mama lub Tata. W 

kategorii tej nie będą przyznawane dyplomy i upominki za zajęte miejsca. 

http://www.biegamzsercem.pl/
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b. Na dystansie 2,5km – 2 okrążenia dla Młodzieży gimnazjalnej i licealnej 

Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe biorące udział w biegach dodatkowych otrzymają 

słodki poczęstunek. 

 

3) MARSZ NORDIC WALKING  Z kijkami dla Orkiestry z Sercem :) odbędzie się na dystansie 

5km – 4 okrążenia po 1.250m (dla osób od 16 roku życia). Osoby do 18 roku życia, mogą 

startować tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Osoby biorące udział otrzymają 

talon na ciepły posiłek. 

 

     START i META znajdować się będą na Placu Krakowskim. Biegi oraz marsz Nordic Walking 

odbędą się chodnikami ulic: Akademickiej, Mari Curie Skłodowskiej oraz Łużyckiej. 

UWAGA!! Jeśli uzyskamy zgodę, to trasa zawodów zostanie przeniesiona na w/w ulice! 

GODZINY STARTU: 

1) BIEG GŁÓWNY ORAZ MARSZ NORDIC WALKING o godzinie 11.00 (limit czasu na pokonanie 

trasy wynosi 90 minut). Zawodnicy startujący z Marszu Nordic Walking ustawiają się na 

drugiej linii startu, która będzie znajdować się za biegaczami. 

2) BIEGI DODATKOWE Dzieci Dla Dzieci - Biegają z Sercem :) o godzinie 12.40 i 13.20 (limit 

czasu na pokonanie trasy wynosi 30 minut). 

 

III.     KLASYFIKACJA 

Organizator zapewnia profesjonalny pomiar czasu podczas każdego biegu oraz marszu NW.  

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani osobno w następujących kategoriach: 

 

BIEG GŁÓWNY  Biegam dla Orkiestry :) Biegam z Sercem :) 

kobiety K oraz mężczyźni M: 

K/M 16+  16-19 lat 

K/M 20  20-29 lat 

K/M 30  30-39 lat 

K/M 40  40-49 lat 

K/M 50  50-59 lat 

K/M 60  60 lat i więcej 

 

MARSZ NORDIC WALKING Z kijkami dla Orkiestry z Sercem :) 

Kobiety i Mężczyźni bez względu na wiek. 
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BIEGI DODATKOWE Dzieci Dla Dzieci - Biegają z Sercem :) 

1.) na dystansie 1250m 

A. małe dzieci z rodzicami (roczniki 2007-2013  ) 

B. dzieci roczniki 2006 - 2004 

C. dzieci roczniki 2003 - 2001 

2.) na dystansie 2500m (2,5km) 

D. młodzież roczniki 2000 - 1998 

E. młodzież roczniki 1997 - 1995 

 

Organizator przewiduje dyplomy i upominki (nagrody- w zależności od możliwości finansowych) 

dla każdych trzech pierwszych osób w poszczególnych kategoriach. 

Osoby do 18 roku życia, mogą startować tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów!!! 

 

 

IV.    ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA 

Link do formularza zgłoszeniowego do Biegu Głównego, Marszu Nordic Walking oraz Biegów dla 

dzieci znajduje się na stronie www.biegamzsercem.pl  w zakładce II Gliwicki Bieg Orkiestrowy. 

Zapisy internetowe prowadzone będą tylko do dnia 30.12.2012r. lub do wyczerpania limitu miejsc. 

Jeśli nie zostanie przekroczony limit zgłoszonych zawodników drogą elektroniczną, który wynosi 

łącznie 500 osób, to będzie możliwość zarejestrowania się w dniu biegu w biurze zawodów. 

Jednocześnie informujemy, że 50 miejsc startowych zarezerwowane jest dla dzieci i młodzieży z 

Instytucji Opiekuńczo – Wychowawczych, z którymi współpracuje nasza Fundacja.  

 

Listy startowe Biegu Głównego, Marszu Nordic Walking oraz Biegów dla dzieci dostępne będą 

www.biegamzsercem.pl   Na liście startowej znajdą się tylko i wyłącznie osoby, które dokonają 

zapłaty wpisowego na konto bankowe: 

Fundacja „Biegam z Sercem” 

34 2490 0005 0000 4530 1591 3969 

 

W tytule przelewu proszę napisać: „Darowizna - bieg”  + nazwisko i imię zawodnika za którego 

dokonywana jest wpłata. 

 

Wysokość Opłaty startowej: 

1. w przypadku uiszczenia opłaty na rachunek bankowy do dnia 30.12.2012r (liczy się data 

http://www.biegamzsercem.pl/
http://www.biegamzsercem.pl/
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zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym), 

a. BIEGI „Dzieci dla dzieci” - 15,00zł 

b. BIEG GŁÓWNY 10km oraz Marsz Nordic Walking  - 35,00zł 

2. opłata w dniu zawodów w biurze zawodów: 

a. BIEGI „Dzieci dla dzieci” - 20,00zł 

b. BIEG GŁÓWNY 10km oraz Marsz Nordic Walking  - 50,00zł 

 

Raz wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi. 

 

 

V. BIURO ZAWODÓW i ZAPLECZE BIEGU 

Weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie dnia 13 stycznia 

2013 roku w biurze zawodów, które zlokalizowane będzie na Placu Krakowskim i w godzinach: 

a) dla Biegu Głównego i Marszu Nordic Walking 8.30 do 10.30  

b) dla Biegów Dodatkowych od 10.30 do 12.30 (pakiety i nr startowe dla dzieci nie będą 

wydawane podczas otwarcia biura zawodów dla Biegu Głównego i Marszu NW!!!) 

Zaplecze biegu będzie znajdować się w Szkole Podstawowej nr 28 im. Witolda Budryka, która 

znajduje się 200m od Placu Krakowskiego przy ul. ks. M. Strzody 4. 

Do dyspozycji zawodników: szatnia damska i męska, miejsce na depozyt oraz ciepła herbata i 

posiłek. 

 

 

VI.       OGŁOSZENIE WYNIKÓW oraz WRĘCZENIE NAGRÓD 

Zakończenie zawodów oraz wręczenie nagród odbędzie się na Placu Krakowskim od godziny 14.00 

do 15.30!! (Ze względów organizacyjnych upominki i nagrody nie będą wręczane pojedynczym 

osobom we wcześniejszych godzinach). 

 

Wszyscy zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach, otrzymają 

pamiątkowe dyplomy i upominki.  Organizator przewiduje również upominki dla najmłodszego i 

najstarszego zawodnika i zawodniczki! Dodatkowo nagrodzimy wszystkich, którzy wystartują w 

specjalnym przebraniu (nie sportowym)!!  

 

Niech będzie kolorowo, wesoło,  rock and rollowo i z sercem!! 
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Każdy zawodnik, który uiści opłatę startową, 

odbierze pakiet startowy i ukończy którykolwiek z 

naszych biegów lub marsz NW otrzyma na mecie 

pamiątkowy medal. 

 

 

 

Szczegółowe wyniki pojawią się na stronie www.biegamzsercem.pl  w zakładce II Gliwicki Bieg 

Orkiestrowy. Dodatkowo zawodnicy, którzy podczas zapisów podadzą nr telefonu komórkowego,  

otrzymają SMS z osiągnięty przez siebie wynikiem. 

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych. 

2) Organizator zapewnia dostęp do szatni oraz złożenia rzeczy w depozycie. Zawodnicy składają 

rzeczy we własnych  workach/ torbach z naklejonymi numerami, dostępnymi wraz z pakietem 

startowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. 

3) Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu, chip 

do elektronicznego pomiaru czasu znajdować się będzie pod numerem startowym. 

4) Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

5) Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

6) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 

reklamowych imprezy. 

7) Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków 

 i nie pokrywa kosztów transportu. 

8) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, 

 który w rażący sposób naruszył regulamin dowolnego biegu zgłoszonego w kalendarzu Polskiego 

Stowarzyszenia Biegów lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu. 

9) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

10) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

http://www.biegamzsercem.pl/
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U W A G A ! 

Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 

Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków we własnym zakresie. 

 

 


