
Bieg Dla Kubusia - Bieg Charytatywny
15 marca 2015 – Jastrzębie Zdrój

REGULAMIN 

BIEGU GŁÓWNEGO – 10 km

BIEGU RODZINNEGO – ok. 3 km

Bielsko-Biała, 10 stycznia 2015r

Cele i założenia biegu

Cel główny biegu charytatywnego – Bieg dla Kubusia jest zbiórka funduszy na leczenie i 
rehabilitacje dla Jakuba Nowaka.

- popularyzacja biegów, marszów, marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu i 
rekreacji ruchowej; jednego z elementów zdrowego trybu życia, 
- propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
- integracja środowiska biegowego.

Organizatorzy:

Fundacja Rozwoju Sportu, Turystyki i Rekreacji „Na Przełaj”

Współorganizatorzy:

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój – Honorowy Patronat Pani Prezydent Miasta

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu - Zdroju

Termin i miejsce

Impreza odbędzie się w dniu 15 marca 2015 roku (niedziela) w Jastrzębiu-Zdroju.
Start i Meta: Stadion Miejski w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 14 B

Trasa

1. Trasa Biegu Głównego 

Długość trasy wynosi  ok.10 km, prowadzi centralnymi ulicami Miasta Jastrzębia – Zdroju w 
dwóch pętlach i będzie oznaczona co 1 km. 

2. Trasa Biegu Rodzinnego

Długość trasy wynosi ok. 3 km, prowadzi centralnymi ulicami Miasta Jastrzębia – Zdroju.

Klasyfikacja Końcowa i Limity

Ze względu na charakter biegu, nie przewidziano klasyfikacji końcowej biegu ani limitów 
czasowych. Każda forma pokonania trasy jest możliwa : bieg, marsz, marsz Nordic Walking, 
dogtrekking, bieg z wózkiem . Za ukończenie biegu/marszu uznaje się pokonanie wyznaczonej 
trasy i ukończenie jej na mecie.

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mosir.jastrzebie.pl%2F&ei=XYuxVP8O5sbKA8mSgYgK&usg=AFQjCNGmVGNPa8kl0cn9d3OF27RKYOitdQ&sig2=miGwvU6rk9XZePwevoQO1g


Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

- zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność 
- osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) mogą 
uczestniczyć w biegu pod warunkiem wyrażenia zgody przez ich rodziców lub ustawowego 
opiekuna na udział w biegu i złożenia pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu podpisu 
wraz z ich nr PESEL. 
- dzieci poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w biegu pod warunkiem obecność podczas 
weryfikacji w Biurze Zawodów wraz z dowodem osobistymi rodzica lub ustawowego opiekuna 
oraz jego uczestnictwa w biegu wraz z podopiecznym. 
- zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
zamieszczonego na stronie internetowej www.fundacjanaprzelaj.pl i w Biurze Zawodów w dniu 
zawodów od godziny 8:00
- 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. Warunkiem dopuszczenia 
zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną 
odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). 

Zasady finansowania

Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy, współorganizatorzy i 
sponsorzy.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Warunkiem uczestniczenia w biegu jest wykupienie cegiełki w postaci numeru startowego za kwotę 
minimum 5 zł.

Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich 
na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 
skradzione podczas imprezy.
Organizatorzy zapewniają depozyt i toalety w trakcie trwania imprezy biegowej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami biegu:

E-mail: biuro@fundacjanaprzelaj.pl

Wioletta Piecha nr tel. 608 376 327, 696 163 147

Dagmara Bies nr tel. 667 954 709

Joanna Oskwarek – Maniecka nr tel. 509 585 417
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