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REGULAMIN 

II Darłowskiego Biegu Niepodległości 

11 listopada 2015 r. godz. 15.00 
 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem „Darłowskiego Biegu Niepodległości” jest Urząd Miejski w Darłowie. 

 

 

II. CELE 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

3. Promocja Miasta Darłowo. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

Konkurs sportowy pod nazwą „II Darłowski Bieg Niepodległości” odbędzie się 

w dniu 11 listopada 2015 r. o godz. 15.00 na terenie Miasta Darłowa. Start 

z „Wyspy Łososiowej” przy ul. M. C. Skłodowskiej. Trasa na końcu regulaminu. 

 

IV . DYSTANS I GODZINA STARTU 

Bieg główny rozegrany zostanie na 10 km. Start odbędzie o godz. 15.00.  

 

V. ZGŁOSZENIA 

Do biegu głównego zapisy są online: www.darlowo.pl oraz bezpośrednio w dniu startu 

do godz. 14.30. 

Udział w biegach jest DARMOWY. 

 

VI. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

Klasyfikacja generalna: 

 1 miejsce: puchar, dyplom, 500 zł, upominki (kobiety, mężczyźni),  

 2 miejsce: dyplom, 300 zł, upominki (kobiety, mężczyźni),  

 3 miejsce: dyplom, 200 zł, upominki (kobiety, mężczyźni). 

 

VII. ZABEZPIECZENIE TRASY 

Trasa zabezpieczona będzie przez wolontariuszy, Straż Miejską oraz Policję. 

 

VIII. UCZESTNICTWO W BIEGU GŁÓWNYM 

Każdy startujący zawodnik musi mieć ukończone 16 lat oraz brak przeciwwskazań 

lekarza. 

 

IX. POMIAR CZASU I KLASYFIKACJA 

Pomiar czasu obsługiwany będzie przez profesjonalną firmę „iNet Technology” 

z Białogardu, prowadzoną przez Pana Piotra Kołodziejczyka. 

Każdy zawodnik przed startem będzie zobowiązany do odbioru numeru i złożenia 

podpisu, którym wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

http://www.darlowo.pl/
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X. Inne: 

Organizator zapewnia: 

- miejsce na przechowanie toreb/plecaków, 

- ubezpieczenie OC  

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie 

uczestnika, 

- dla pierwszych 200 zawodników medale, 

- obsługę medyczną na czas trwania biegu, 

- przebieralnię, 

- posiłek po zakończonym biegu, 

- wodę. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator Biegu. 

2. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwać będzie Straż Miejska i Policja. 

3. Biegi odbędą się bez względu na pogodę. 

4. Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe uczestników biegów zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.) 

5. Podpisanie i złożenie karty uczestnika (zgłoszenia) jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego regulaminu. 

6. Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie www.darlowo.pl lub pod nr tel. 

(94) 314 22 23 (wew.234). 

http://www.darlowo.pl/


                      II DARŁOWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 

 www.darlowo.pl              

 
 

 

 
Nawierzchnia na całej trasie: asfalt. 

 

START/META 


