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REGULAMI
 FROG RACE II 
 

I CEL IMPREZY 
• Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywanie 

nowych jej zwolenników. 
• Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 
• Integracja środowiska biegowego. 

 

II ORGA
IZATORZY 
• Organizatorem jest Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Kondycja”. 
• Bieg organizowany jest ze środków finansowych Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie 

i Powiatu Piaseczyńskiego oraz sponsorów pozyskanych przez Stowarzyszenie 
Rekreacyjno-Sportowe „Kondycja”. 

• Partnerami biegu są: Klub Sportowy Piaseczno, Nadleśnictwo Chojnów oraz Ośrodek 
Kultury w Piasecznie. 

 

III TERMI
 I MIEJSCE 
• Bieg odbędzie się dnia 11 września 2010r. w lasach Nadleśnictwa Chojnów. 
• Biuro zawodów otwarte będzie na Obiekcie Zimne Doły w Żabieńcu w godz. 9:30-11:30. 

 

IV PROGRAM MI
UTOWY 
10:30 – 100m bieg przedszkolaków (rocznik 2003 i młodsi) 
10:45 – 200m bieg dziewczęta i chłopcy (roczniki 2001-2002) 
11:00 – 800m bieg dziewczęta i chłopcy (roczniki 1999-2000) 
11:15 – 1000m bieg dziewczęta i chłopcy (roczniki 1997-1998) 
11:30 – 1000m bieg dziewcząt i chłopców (roczniki 1995-1996) 
12:00 – 10000m BIEG GŁÓW
Y 
12:00 – 5000m Bieg rekreacyjno-młodzieżowy oraz 
ordic Walking (wspólnie 

z Biegiem Głównym) 
Po zakończeniu wszystkich biegów zaplanowane jest wręczenie i losowanie nagród oraz wspólne 
ognisko wraz z piknikiem rodzinnym. Szczegółowy opis imprezy znajduje się na stronie 
internetowej www.frograce.pl. 
Uwaga: w przypadku małej liczby dziewcząt lub chłopców biegi mogą zostać rozegrane 
jednocześnie z późniejszym uwzględnieniem klasyfikacji w odpowiednich kategoriach wiekowych. 
 

V UCZEST
ICTWO 
• Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i zobowiązany jest do 

jego przestrzegania. 
• Wszyscy uczestnicy biegu na 5km i 10 km muszą mieć ukończone 15 lat. 
• Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. 
• Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału 

w biegu lub podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu. 
• Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. 



Strona 2 z 3 

• Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną 
odpowiedzialność za jej start. 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 
• Limit uczestników Biegu Głównego i Biegu rekreacyjno-młodzieżowego Frog Race wynosi 

500 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu takiej 
liczby zarejestrowanych uczestników. 

• Wszyscy uczestnicy startujący w biegach, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać 
zweryfikowani 11 września 2010r. w Biurze Zawodów na przynajmniej 15 minut przed 
rozpoczęciem biegu. 
� Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem 

służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dowód wniesienia opłaty 
rejestracyjnej. 

� Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są 
ostateczne i nieodwołalne. 

� Ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie. 
� Dane osobowe uczestników Frog Race będą wykorzystane na potrzeby przesyłania 

informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne 
i analityczne Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Kondycja”. W każdym 
wypadku dane te będą używane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Osoba uczestnicząca w imprezie Frog 
Race ma prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dniu 11 września 2010r., 
w godzinach 9:30-11:30 wypełniając stosowne oświadczenie, którego wzór znajdować 
się będzie w Biurze Zawodów. 

• Uczestnicy Biegu Głównego i Biegu rekreacyjno-młodzieżowego proszeni są o założenie na 
bieg okolicznościowej koszulki COOL DRI otrzymanej w pakiecie startowym.  

• Zapisy i weryfikacja do każdego z biegów zostaną zamknięte na 15 minut przed jego 
rozpoczęciem. 

 

VI ZGŁOSZE
IA 
• Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetowej www.frograce.pl od dnia 20 lipca 2010r. do dnia 8 września 2010r. 
• Aby dokonać wstępnej rejestracji należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy 

umieszczony na stronie. W przypadku rejestracji do Biegu Głównego lub Biegu 
rekreacyjno-młodzieżowego należy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia formularza przesłać 
opłatę rejestracyjną na konto: 

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Kondycja” 
Żabieniec ul. Leśna 1 
05-500 Piaseczno 
Millenium Bank 46 1160 2202 0000 0001 2959 5565 

w tytule należy podać dopisek „opłata startowa” oraz imię i nazwisko zgłaszanej osoby. 
• Każdy uczestnik Biegu Głównego lub Biegu rekreacyjno-młodzieżowego, oprócz 

zgłoszenia online, zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty rejestracji do uiszczenia opłaty 
rejestracyjnej. W przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane. 

• Dane uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji i uiścił opłatę startową do biegu, znajdują 
się na stronie www.frograce.pl w zakładce Lista Startowa.  

• Po 8 września 2010r. zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów dnia 11 
września 2010r. 
UWAGA! Zapisy do Biegu Głównego i Biegu rekreacyjno-młodzieżowego zostaną 
zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 500 zgłoszeń. 

• Wszyscy uczestnicy startujący w biegach, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać 
zweryfikowani 11 września 2010r. w Biurze Zawodów na przynajmniej 15 minut przed 
rozpoczęciem biegu. 
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VII OPŁATY 
• Każdy uczestnik Biegu Głównego i Biegu rekreacyjno-młodzieżowego ponosi koszty 

opłaty rejestracyjnej. Do dnia 20 sierpnia 2010r. opłata rejestracyjna wynosi 30zł. Dla osób 
rejestrujących się między 20 sierpnia a 8 września opłata rejestracyjna wynosi 40zł. 

• Osoby, które zgłaszają swój udział w biegu po 8 września 2010r., mogą dokonać rejestracji 
tylko 11 września 2010r. w Biurze Zawodów. 

• Opłatę rejestracyjną należy wpłacać na konto bankowe: 
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Kondycja” 
Żabieniec ul. Leśna 1 
05-500 Piaseczno 
Millenium Bank 46 1160 2202 0000 0001 2959 5565 

w tytule należy podać dopisek „opłata startowa” oraz imię i nazwisko zgłaszanej osoby. 
• Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu. 
• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz 

wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika. 
• Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę osób na jednym 

blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) 
należy wpisać „opłata grupowa” oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do 
biegu. 

 

VIII KLASYFIKACJE 
We wszystkich biegach imprezy Frog Race prowadzone będą osobno klasyfikacje kobiet 
i mężczyzn. Liczba i rodzaj klasyfikacji może się zmienić w zależności od pozyskanych sponsorów. 
 

IX 
AGRODY 
• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg Główny lub Bieg rekreacyjno-młodzieżowy 

otrzymują na mecie grawerowany certyfikat ukończenia Biegu. 
• Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu na 5km i 10km 

otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
• Liczba nagród może się zmienić w zależności od pozyskanych sponsorów. 
• Przeprowadzone zostanie losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą 

Bieg Główny oraz Bieg rekreacyjno-młodzieżowy. 
 

X POSTA
OWIE
IA KOŃCOWE 
• Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia 

wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją. 
• Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 
• Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Frog Race. 
• Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. 
• Dyplom za ukończenie Frog Race do samodzielnego wydrukowania znajdzie się na stronie 

www.frograce.pl w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy. 
• Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy. 
• W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
• Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi. 
 

 


