
REGULAMIN BIEGU
II MAŁEGO ZDOBYWCY WULKANÓW

1. ORGANIZATOR
Organizatorem  biegu  jest  Stowarzyszenie  MKS  AURUM  KOBUD  ZŁOTORYJA.  Adres 
korespondencyjny: ul. Legnicka 17; 59-500 Złotoryja, tel. (076) 878 55 75, faks (076) 878 5575,
e-mail: biuro@mks-aurum.pl

2. CELE IMPREZY
· popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchowej człowieka,
· propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
· zabawa oraz przygoda dla najmłodszych sympatyków biegania, sportowa rywalizacja

3. TERMIN I MIEJSCE
· Bieg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2011 r. (sobota)
· Miejsce - Zalew Złotoryjski

4. UCZESTNICTWO
W biegu dla dzieci i młodzieży prawo startu mają wyłącznie osoby niepełnoletnie, które dokonają 
opłaty  startowej,  poddane  zostaną  weryfikacji  w  biurze  zawodów  w  obecności  ich  prawnych 
opiekunów, którzy podpiszą oświadczenie o zgodzie na udział w zawodach oraz o starcie na ich 
odpowiedzialność. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych.
Startować mogą wyłącznie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych (rocznik od 
2003  do  1995  r.).  Dopuszcza  się  start  w  biegu  7-latków  (obecna  zerówka  –  rocznik  2004). 
Uczestnicy mogą pokonywać trasę w asyście dorosłego opiekuna.

W  ramach  II  Biegu  Małego  Zdobywcy  Wulkanów  odbędzie  się  Bieg  Przedszkolaka 
(rocznik 2006 – 2004 r.) W tym biegu liczy się tylko i wyłącznie dobra zabawa oraz udział.
Od  uczestników  Biegu  Przedszkolaka  nie  pobiera  się  opłaty  startowej  i  nie  otrzymują  oni  
pakietu startowego. Uczestnicy Biegu Przedszkolaka muszą pokonać trasę w asyście dorosłego 
opiekuna. Nie ustala się limitu uczestników. Zapisy w odrębnym formularzu w zakładce Bieg 
Przedszkolaka.
Każdy uczestnik Biegu Przedszkolaka otrzymuje na mecie:

– dyplom za udział,
– odznakę małego zdobywcy wulkanów. 

Bieg przedszkolaka odbędzie się o godz. 12.00 w sobotę.

5. TRASA
Trasa  ekstremalna,  ale  przystosowana  do  możliwości  dzieci  i  młodzieży  jest  otaśmowana  i 
częściowo  pokrywa  się  z  trasą  biegu  głównego.  Skracanie  biegu  i  przekraczanie  taśmy  jest 
niedozwolone.

mailto:biuro@mks-aurum.pl


6. DYSTANSE BIEGÓW I GODZINY STARTÓW

Lp. Kategoria (rocznik) – dziewczęta i chłopcy Trasa Godzina startu
1. Szkoła podstawowa klasy I-III  (2003 –2001) 1,0 km Dz1 – 10:00

Chł1 – 10:15

2. Szkoła podstawowa klasy IV-V (2000 –1998) 1,5 km Dz2 – 10:30
Chł2 – 10:45

3. Gimnazjum (1997 -1995) 2,5 km Dz3 – 11:00
Chł3 – 11:15

NIE MA LIMITU CZASU NA POKONANIE TRASY.
Dekorację zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewiduje się o godz. 12.30

7. ZGŁOSZENIA I WERYFIKACJA
Odbywają  się  wyłącznie elektronicznie  na  stronie  internetowej  zawodów.  Obowiązuje 
nieprzekraczalny limit 300 zawodników (po 50 w każdej z kategorii z możliwością zwiększenia do 
60 w przypadku mniejszej ilości chętnych osób w innej z kategorii). Dopuszczone do startu zostaną 
wyłącznie  osoby które  dokonają  opłaty  do  dnia  15.06.2011  r.  oraz  zmieszczą  się  w limicie  – 
poddadzą się weryfikacji  w biurze zawodów - dostarczając oświadczenie prawnego opiekuna – 
które jest załącznikiem do regulaminu.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15.06.2011 r.
W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej
www.biegwulkanow.pl
Po  zarejestrowaniu  zgłoszenia  zostanie  przesłana  przez  organizatora  stosowna  informacja 
potwierdzająca  ten  fakt  oraz  zostanie  zamieszczona na  liście  zgłoszeń publikowanej  na stronie 
internetowej biegu. Zawodnik zostanie przypisany do jednego z biegów, oraz zostanie nadany mu 
numer startowy.

Pakiet startowy :
· numer startowy (do zwrotu na mecie) + agrafki,
· koszulka z okolicznościowym napisem,
· woda mineralna po biegu,
· posiłek po biegu,
· kupon z mapą i informatorem na "Festyn Podróżnika" - szczegóły na stronie 
www.biegwulkanow.pl

8. BIURO ZAWODÓW I OPŁATY
Biuro zawodów mieści się w Pałacyku Nad Zalewem w Złotoryi przy ul. Sportowej 9
Biuro czynne:
17 czerwiec od godz. 16:00 do 20:00
18 czerwiec od godz. 8:00 do 10:00
(organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia drobnych zmian w programie).

Opłata startowa wynosi – 25 ,0 zł
Bieg  przedszkolaka  - bez opłat
O przyjęciu zgłoszenia w ramach limitu uczestników decyduje kolejność wpłat. W celu zgłoszenia 
do  biegu należy wypełnić  formularz  zgłoszeniowy oraz  dokonać  przelewu zawierającego imię, 
nazwisko oraz adres zamieszkania na konto:



MKS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA
ul. Legnicka 17
59-500 Złotoryja
BS 98 8658 0009 00131427 2000 0010

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika.
Opłata jest nieważna gdy:

• zawodnik dokona jej po terminie,
• zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc,
• opłata startowa dokonana z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych 

zawodnika / zawodników lub z nieprawidłową kwotą nie będą honorowane i nie podlegają 
zwrotowi. 

Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacja regulaminu zawodów.

9. NAGRODY
W biegach dla dzieci i młodzieży prowadzona jest osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt dla 
każdej kategorii wiekowej zgodnie z tabelą powyżej.
·  po ukończeniu biegu każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal,
·  pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w każdej kategorii otrzyma puchary,
· za zajęcie miejsc I do VI - dyplomy,
Dla zawodników którzy ukończą bieg i uczestniczyć będą w Festynie Podróżnika oraz wypełnią i
wrzucą kupon do urny wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
·  bieg jest trudny technicznie, ale przystosowana do możliwości dzieci i młodzieży dlatego też
wymaga się od zawodników dobrego przygotowania kondycyjnego oraz sprawności fizycznej
· bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
· wszyscy zawodnicy startują na odpowiedzialność prawnego opiekuna,
· zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
· opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator,
· kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Biegu

Regulamin nie jest wersją ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 10 czerwca 2011. Aktualna 
wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu: www.biegwulkanow.pl


