
REGULAMIN 
 

XXXI Biegu "DOLINĄ DOLNEJ ODRY"  GARTZ – GRYFINO 

 
ORGANIZATOR:            Urząd Miasta i Gminy Gryfino, Urząd Rejonowy Gartz, OSiR Gryfino, MOS Gryfino, 
                                        MKS HERMES Gryfino. 
 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:          MOS Gryfino, ul. Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino 
                              tel/fax    091 415 16 58 
                              e-mail    mosgryfino@kki.pl 

 

TERMIN I MIEJSCE:       03.05.2010 r. start w Gartz o godzinie 1230. 
 

DYSTANS:                       około 12 km 
 

UCZESTNICY:                 kategoria: 
 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

do lat 15    
16 - 20 lat     
21 - 30 lat 
31 - 40 lat 
41 - 50 lat 
51 - 60 lat 
61 - 70 lat 
powyżej 70 lat 

(95 i młodsi) 
(94 - 90) 
(89 - 80) 
(79 - 70) 
(69 - 60) 
(59 - 50) 
(49 - 40) 
(39 i starsi) 

 

ZGŁOSZENIA: 
do 28 kwietnia 2010 r. na adres MOS Gryfino (list, telefon, fax, e-mail). Prosimy podać 
imię, nazwisko, datę urodzenia, miejscowość/klub (KB Hermes Gryfino). 
 

NAGRODY:                - wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. 
- zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki. 
- pierwsza trójka w kategorii OPEN otrzyma puchary. 
- wśród wszystkich uczestników rozlosowanych zostanie ok. 30 - 40 nagród rzeczowych. 

 

SPRAWY RÓŻNE: - Opłata startowa - 20 zł - płatne w dniu biegu przy weryfikacji (z opłaty startowej  
  zwolnieni są zawodnicy startujący w kat. I). 
- Za zgłoszenia w dniu biegu pobieramy podwójną opłatę w wysokości 40 zł. 
- Wydawanie numerów startowych - Gryfino (Plac Barnima) w godz. 900 - 1030 oraz  
  w Gartz (przy gimnazjum) w godz. 1100 - 1200. 
- Po weryfikacji zawodnicy zostaną przewiezieni na miejsce startu przez organizatora. 
- Opłata za komunikat końcowy po ogłoszeniu wyników (dla chętnych) - 5 zł. 
- Kontakt z organizatorem - Jan Podleśny tel. 601205951 
- Gdy trasę biegu ukończy więcej niż 200 osób, medale dla pozostałych uczestników  
  zostaną dosłane. 
- Można otrzymać zdjęcia lepszej jakości kontaktując się z MOS Gryfino, najlepiej  
  używając poczty elektronicznej. 
- Uczestników obowiązuje posiadanie aktualnych badań lekarskich. Zawodnicy 
niepełnoletni zostaną zobowiązani, przy weryfikacji w dniu zawodów, do przedstawienia 
organizatorowi zaświadczenie o aktualnych badaniach lekarskich lub oświadczenie 
rodzica (opiekuna prawnego) o ich posiadaniu wraz ze zgodą na udział w zawodach.  
 
WZÓR OŚWIADCZENIA (osoby niepełnoletnie) 
 

Oświadczam, że syn/córka JAN KOWALSKI posiada aktualne badania lekarskie i może 
wziąć udział w XXXI edycji Biegu Transgranicznego "Doliną Dolnej Odry" na trasie  
z Gartz do Gryfina. 
 
podpis rodzica 
---------------------------------------------------------------------- 
 

Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność 
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 

1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb 
związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do 

treści moich danych oraz ich poprawiania. 
 

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne  z akceptacją powyższego oświadczenia. 

 


