
O PUCHARY:
1. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
2. Tygodnika „WSPÓLNOTA”
3. Starosty Sławieńskiego
4. Wójta Gminy Postomino

XV OGÓLNOPOLSKI BIEG
SAMORZĄDOWY WARTY

11 lipca 2010 r.



1. Cel imprezy
- propagowanie biegania wśród samorządowców jako najprostszej formy ruchu
- promowanie walorów turystycznych Jarosławca
- aktywne spędzanie wolnego czasu

2. Organizatorzy:
- Urząd Gminy Postomino
- Centrum Kultury i Sportu w Postominie
Współorganizatorzy: 
- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
- Starostwo Powiatowe w Sławnie
- Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

3. Termin i miejsce:
11 lipca 2010 r. (niedziela), godz. 10.15
Jarosławiec, ul. Nadmorska (główny deptak)

4. Dystans i trasa:
2000 m (2 pętle po 1000 m) uliczkami Jarosławca – teren utwardzony

5. Warunki uczestnictwa:
- Bieg ma charakter ogólnopolski
- w Biegu mogą wziąć udział wyłącznie:

· wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie,
wojewodowie i ich zastępcy

· radni gmin i miast, rad powiatowych oraz sejmików wojewódzkich 
· pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych oraz urzędów 

marszałkowskich i wojewódzkich
· pracownicy jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych i innych 

podległych jednostkom samorządu terytorialnego
· goście zaproszeni przez Organizatorów

6. Zgłoszenia:
- w dniu 11 lipca 2010 r. (niedziela) – na podstawie wypełnionej karty uczestnika, 

pobranej i złożonej w Sekretariacie Biegu 
- Sekretariat Biegu – sala sportowa Zespołu Szkół w Jarosławcu, ul. Bałtycka 

65B przyjmuje zgłoszenia i wydaje numery startowe w godz. od 7.00 do 9.45

7. Klasyfikacja:
- generalna kobiet i mężczyzn
- klasyfikacja drużynowa (suma wyników 3 najlepszych zawodników, w tym 

obowiązkowo 1 kobieta, reprezentujących jedną jednostkę samorządu 
terytorialnego)

- klasyfikacja indywidualna kobiet powyżej 40 roku życia (urodzonych przed 
dniem 5 lipca 1970 r.)

- klasyfikacja indywidualna mężczyzn powyżej 50 roku życia (urodzonych przed 
dniem 5 lipca 1960 r.)



8. Nagrody:
- miejsce I w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – puchar Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego
- miejsce II w klasyfikacji generalnej mężczyzn – puchar Pisma Samorządu 

Terytorialnego „Wspólnota”
- miejsce III w klasyfikacji generalnej mężczyzn – puchar Starosty Sławieńskiego
- miejsce IV w klasyfikacji generalnej mężczyzn – puchar Wójta Gminy Postomino
- miejsca I-X w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe
- miejsce I w klasyfikacji drużynowej – puchar Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego
- miejsce II w klasyfikacji drużynowej – puchar Przewodniczącego Rady Gminy 

Postomino
- miejsce III w klasyfikacji drużynowej – puchar Wójta Gminy Postomino
- miejsca I-III klasyfikacji indywidualnej kobiet powyżej 40 roku życia i mężczyzn 

powyżej 50 roku życia – odpowiednio puchary Śląskiego Związku Gmin i 
Powiatów i Górnośląskiego Związku Metropolitarnego

- zawodnicy otrzymają dyplom, medal, koszulkę i tzw. „pakiet startowy” 
zawierający upominki ufundowane przez sponsorów

9. Sprawy finansowe:
- koszty organizacyjne ponoszą Organizatorzy
- nie pobiera się opłat startowych od zawodników
- koszty osobowe (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie) pokrywają uczestnicy lub 

jednostki delegujące we własnym zakresie
- zakwaterowanie zawodników we własnym zakresie (hotele, pensjonaty, ośrodki 

wczasowe, kwatery prywatne na terenie Jarosławca w cenie 25-150 zł)

10. Postanowienia końcowe:
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
- zawodnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
- opiekę medyczną zapewniają Organizatorzy
- szatnie, natryski, toalety i depozyt zapewniają Organizatorzy na terenie Zespołu 

Szkół w Jarosławcu
- Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek po biegu
- Organizatorzy gromadzą i przetwarzają 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.)

- podpisanie i złożenie karty uczestnika (zgłoszenia) jest równoznaczne 
z zawarciem umowy cywilno-prawnej pomiędzy Organizatorami a zawodnikiem

- w sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają Organizatorzy i Sędzia
Główny Biegu

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego 
regulaminu

- dodatkowych informacji udziela:
· Zdzisław Ludwikowski – Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 

76-113 Postomino 97, tel./fax (59) 810-93-73, kom. 601-626-330, 
e-mail: sport@postomino.pl

· Adam Drapała, Dyrektor Biegu – Urząd Gminy Postomino, 
76-113 Postomino 30, tel. (59) 810-85-93, fax. (59) 810-85-84, 
e-mail: ug@postomino.pl

ORGANIZATOR GROMADZI I PRZETWARZA DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW BIEGU ZGODNIE Z USTAWĄ 
Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
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