
 
Załącznik nr 4 do Regulaminu Ogólnego  

 

Sobota, 15 listopada 2014 

 

CFO Dąbrowa Górnicza   
 

 

    

 
 

 
 

 promowanie zdrowego stylu życia; 

 krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności; 

 rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup 

wiekowych i zawodowych 

 

 
 

 

 

 

 15 listopada 2014 

 13 grudnia 2014 

 10 styczna 2015 

 7 lutego 2015 

 7 marca 2015 

 

o ą ż
 

  :  

 

bieżnia mechaniczna 5 km  (+/- 0,1% km)   

 

   

 

 elektroniczne do biegu poprzez formularz  zgłoszeniowy: 

 

  

 

 

  wybierając jednocześnie dostępną godzinę startu lub osobiście 

http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/index.php?LP_impr=140


w dniu zawodów.  

 

Uczestnicy biegu  uiszczają opłatę na konto:  

 

(wg wzoru: nazwisko, imię, rok urodzenia, Dąbrowa Górnicza) w wysokości 20 zł 

 

Dla osób dokonujących wpłaty do 06.11.2014 - decyduje data wpływu na konto - 

gwarantujemy numer imienny  (ten sam numer obowiązuje podczas całego cyklu).   

 

Istnieje możliwość zgłoszenia w dniu startu (opłata 35 zł), w przypadku wolnych bieżni, nie 

gwarantujemy jednak godziny.  

 

Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej przelewem opłaty startowej na 

koncie organizatora. Przy braku wpłaty przez trzy dni robocze zarezerwowana godzina zostaje 

zwolniona. 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości 

przeniesienia jej na inną osobę. 

 Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich 

zgłoszonych osób.  

 

 

 
    W ramach cyklu prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach wiekowych (przynależność 

do kategorii wiekowej zostaje ustalona w roku rozpoczęcia cykl zawodów).  

 

MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

M-1 do 35 lat (rocznik 1979) K-1 do 35 lat (rocznik 1979)  

M-2 rocznik 1980 i starsi  K-2 rocznik 1980 i starsze  

 

 

 
 

 dla  trzech pierwszych osób  w każdej kategorii wiekowej  – trofea  

 dla pięciu najlepszych w OPEN kobiet i mężczyzn wśród wszystkich uczestników zawodów w 10 

miastach – trofea,  

 dla trzech najlepszych drużyn (3 osoby) reprezentujących daną siłownię (najlepsze czasy 3 zawodników w 

kat M-1,  M-2  oraz 1 kobieta) – trofeum dla siłowni oraz dyplomy dla zawodników. 

  

 
 

 w zawodach  prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat do dnia rozgrywania zawodów,  

 osoby niepełnoletnie mogą startować w rywalizacji za zgodą opiekuna prawnego podpisaną w Biurze  

Zawodów w obecności pracownika biura, 

 warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia do 

braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach i okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji 

danych, 

 zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 

 

 
 

 biuro  zawodów znajdują się w recepcji  CFO Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 5, ul.  czynne w godz. 

8.45-19.00  

 w zawodach może uczestniczyć 5 osób/ godz.  



 weryfikacji zawodników  w biurze zawodów  na podstawie dokumentu ze zdjęciem  

 zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi, osoby, które nie 

dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane, przyznany numer obowiązuje podczas całej edycji -

(pozostawiany  po każdej edycji w biurze zawodów - po ostatnim biegu przechodzi na własność 

startującego)  

 zawodnik zobowiązany jest do posiadania zmiennego obuwia startowego,   

 zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 

reklamowych imprezy, 

 uczestnicy otrzymują wodę oraz pakiet startowy,  

 Organizator zapewnia szatnie i natryski,  

 Organizator zapewnia bezpłatny wstęp na siłownię w dniu imprezy dla uczestników nie będących 

klientami siłowni,     

 zawodnicy  zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu siłowni oraz przebywania tylko w 

wyznaczonym dla nich obszarze,  

 Organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie, 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki, 

 ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, 

 każdy  zawodników zostanie przeszkolony przez pracownika siłowni przed rozpoczęciem zawodów,  

 każdy zawodnik ma prawo do przeszkolenia i rozgrzewki na wyznaczonej dla siebie bieżni, którą ma  

do swojej dyspozycji  przez 60 min  (od godziny, którą  sobie wybierze przy rejestracji), sam ustala 

moment startu.    

 ogłoszenie wyników i dekoracja odbędzie się o godz.20.15 

 odbiór nagród dla najlepszych w OPEN zostanie uzgodniony bezpośrednio  z poszczególnymi 

zawodnikami.  

 

 
 

 Informacje dotyczące cyklu oraz poszczególnych Biegów można uzyskać pod adresem: 

kontakt@wroactiv.pl oraz poszczególnych siłowniach. 

 Bieżące wyniki (aktualizowane co godzinę) będą dostępne na stronach: www.wroactiv.pl 
 

                                                                                                            Wrocław,  wrzesień  2014          
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