
  

 

REGULAMIN 

PARKOWA MILA - 2 LIPCA 2016 r. 

 27 SIERPNIA 2016 r. 
 

I. ORGANIZATOR  

Organizatorem biegu jest:  

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.  

Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów , Polska  

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, KRS: 0000169777; NIP: 627-001-21-63; REGON: 000150194. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE  
 
1. Biegi odbędą się 2 lipca i 27 sierpnia 2016 roku na terenie Parku Śląskiego. 

2. Starty będą się odbywały od godziny 10:00 do godziny 13:45. 

3. Długość trasy: 1609 metrów. 

4. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną 
zdyskwalifikowani.  

5. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 20 minut. Wszyscy zawodnicy, 
którzy nie dobiegną do mety w regulaminowym czasie zostaną sklasyfikowani z czasem 
wynoszącym 20 minut 0 sekund. 

 

III. UCZESTNICTWO  

1. W Biegu prawo startu mają osoby, bez względu na wiek. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą 
wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez 
rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.  

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji, 
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem  
o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2015 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).  

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w Biurze 
Zawodów działającym w przy mecie Parkowej Mili w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku 
w Chorzowie w godzinach: 9: 30 – 13: 45 (w dniach zawodów).   

4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie ręcznego pomiaru czasu. 

 

 

 



  

 

IV. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA I KLASYFIKACJA  

1. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Zawodów w dniach zawodów od godziny 9:30 do godziny 
13:45. 

2. Udział w biegu jest bezpłatny. 

3. W ramach udziału w biegu zawodnik otrzymuje m.in.:  
a) certyfikat uzyskanego czasu; 
b) numer startowy. 

4. Pierwsza osoba w każdej kategorii, uzyskująca najlepszy sumaryczny czas z obu edycji Parkowej 
Mili zostanie nagrodzona trofeum. 

5. Osoba, która uzyska największy procentowy progres między lipcową a sierpniową edycją Parkowej 
Mili zostanie nagrodzona trofeum. 

6. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 7 dni po zakończeniu biegu na stronie 
internetowej: www.aktywnie.parkslaski.pl   

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek 
sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru 
startowego (w części lub całości).  

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.  

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające 
z winy uczestników biegu.  

6. Organizator nie zapewnia szatni.  

7. Uczestnicy „Parkowej Mili” automatycznie zostają klasyfikowani w cyklu biegowym „Parkowa 
Korona Biegów”, w którym zasady udziału definiuje odrębny regulamin.  

8. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zawodów 
w zakresie imię, nazwisko, kraj i miasto zamieszkania, data urodzenia, Klub, w celu organizacji 
„Parkowej Mili” oraz cyklu „Parkowa Korona Biegów”. Organizator zastrzega sobie prawo do 
publikacji tych danych w celach organizacyjnych 

9. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.  

Dodatkowe informację można uzyskać pod numerami telefonów i adresami email: 
kamila.okon@parkslaski.pl tel. 666 031 512,  biegi@parkslaski.pl   
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Serdecznie zaprasza 

Zarząd Parku Śląskiego 

 


