
I GÓRSKI BIEG TROPEM DINOZAURÓW 21 MAJA 2011 
 SZKLARSKA PORĘBA 

Dystans 8 km  
 
 
 

Cele i założenia biegu 
• Promocja nowo otwartego parku dinozaurów DINOPARK 
• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej  
• promocja miasta Szklarska Poręba  
• propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności  

 
Organizatorzy  

• Park Dinozaurów Szklarska Poręba Sp. z o.o , ul. Turystyczna 25 , Szklarska Poręba           
58-580 

• Urząd Miasta Szklarska Poręba 
 
Termin i miejsce 

• Impreza odbędzie się w dniu 21 maja 2011 roku (sobota) w Szklarskiej Porębie,  
ul. Muzealna 7  

• Start - godz. 16:00. Start z parkingu przy ul. Muzealnej (obok stacji kolejowej 
Szklarska Poręba średnia), meta w Parku Dinozaurów. 

• Bieg przeprowadzony zostanie  na dystansie  8 km.  
• Trasa atrakcyjna widokowo i krajoznawczo (panorama Karkonoszy, Złoty Widok, 

Grób Karkonosza, Chybotek, PARK DINOZAURÓW) 
• Trasa bardzo zróżnicowana (asfalt, droga szutrowa, leśne szlaki turystyczne) 
• Stopień trudności – trasa wymagająca (dużo podbiegów i zbiegów) 
• Najwyższy punkt na trasie: 682m.n.p.m 
• Różnica poziomów: około 130m  
• Trasa będzie oznaczona co 1 km.  

 
Zasady uczestnictwa i zgłoszenia  

• Ustalony został limit 150 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która 
wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej i 
otrzymała zwrotne potwierdzenie zgłoszenia. 

• Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika a w przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

• Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 21 maja 2011 nie osiągnęły 
jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od 
rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem 
dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem 
osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. 

• Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną 
odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia 
lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania 
oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność).  



• Zgłoszenia można dokonywać drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.dinopark.com.pl  lub listownie na 
adres: Park Dinozaurów Szklarska Poręba Sp. z o.o. ul. Muzealna 7, 58-580 Szklarska 
Poręba ,do północy 10 maja 2011. Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w 
sekretariacie zawodów (biuro na terenie PARKU DINOZAURÓW) w przeddzień 
biegu tj. 20 maja w godzinach 10:00-22:00 oraz w dniu imprezy od 9:00 do 13:00. 
Biuro zawodów w dniu biegu o godzinie 13:00 zostaje zamknięte. Numery startowe 
wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego. 

• Wpisowe należy wpłacać bezpośrednio na konto Organizatora: 
 
Konto: Alior Bank 09-2490-0005-0000-4600-4257-5213 
 
W tytule przelewu obowiązkowo należy podać pełne imię i nazwisko osoby 
startującej, ilość osób towarzyszących oraz numer wybranego PAKIETU. Brak tych 
danych może uniemożliwi ć przyporządkowanie opłaty startowej do uczestnika. 
 
 
Wysokość opłat i dostępne PAKIETY  
 
 
Pakiety Do 

31.03.2011 
Do 
30.04.2011 

Do 
10.05.2011 

W dniu startu  

(A) Startowe, wstęp do 
parku, medal, posiłek 
regeneracyjny, ognisko + 
kiełbaska, napój 

40zł 45zł 50zł 60zł 

(B) Startowe, wstęp do 
parku, medal, posiłek 
regeneracyjny, ognisko + 
kiełbaska, napój, Kino 
5D 

50zł 55zł 60zł 70zł 

( C) Pakiet dla osoby 
towarzyszącej: Wstęp do 
parku, posiłek 
regeneracyjny, ognisko + 
kiełbaska, napój, Kino 
5D 
(Cennikowa wartość 
pakietu 45 PLN) 

20zł 20zł 30zł Nie ma możliwości 
wykupienia pakietu dla 
osoby towarzyszącej 
*Koszt wstępu do parku 
wg cennika  

Dzieci do 1 metra 
wzrostu- Wstęp do parku 
gratis 

    

 

 
 
 
 
Klasyfikacja końcowa 



Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach 
wiekowych: 
Mężczyźni:  

• M16 mężczyźni 16 - 29 lat 
• M30 mężczyźni 30 - 39 lat 
• M40 mężczyźni 40 - 49 lat 
• M50 mężczyźni 50 - 59 lat 
• M60 mężczyźni 60lat i wyżej 

Kobiety:  
• K16 kobiety 16 - 39 lat 
• K40 kobiety 40 - 59 lat 
• K60 kobiety 60lat i wyżej 

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia. 
 
Nagrody 

• W klasyfikacji generalnej ustalone są poniższe nagrody pieniężne: 
 
Mężczyźni: 
1m. 300,00 zł + Puchar 
2m. 250,00 zł 
3m. 200,00 zł 
4m. 150,00 zł 
5m. 100,00 zł 
 
Kobiety: 
1m. 250,00 zł + Puchar 
2m. 150,00 zł 
3m. 100,00 zł 
 
Nagrody pieniężne są nagrodami z potrąconym już podatkiem wg. obowiązujących 
przepisów. Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w 
strefie podium.  
 

• W klasyfikacji w kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są 
nagrody rzeczowe. 

• W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w 
przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej. 

• Organizator zapewnia dodatkowe nagrody dla najmłodszego i najstarszego zawodnika 
biegu 

• Najlepszy zawodnik powiatu jeleniogórskiego otrzyma nagrodę ufundowaną przez 
Burmistrza Szklarskiej Poręby.  

• Organizator przewiduje nagrodę niespodziankę- rozlosowaną wśród wszystkich 
uczestników.   

• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora 
pamiątkowy medal ze szkła (organizator zastrzega, że dla osób zgłoszonych w 
przeddzień lub w dniu zawodów może zbraknąć pamiątkowych medali!)   

• Nagrody się dublują. Nagradzani w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymują 
nagrody również w kategoriach wiekowych. 



 
Zasady finansowania 

• Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy. 
• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej. 

 
Postanowienia końcowe 

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
• Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na 

całej trasie biegu. 
• Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie 

przekroczenia liczby 150 uczestników.  
• Organizator nie zapewnia szatni oraz natrysków. 
• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, oraz 

dostęp do toalet.  
• Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia 

lub skradzione podczas imprezy.  
• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, 

(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie 
zdyskwalifikowany. 

• Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą 
rozpatrywane w czasie trwania imprezy.  

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 
• Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów a zainteresowanych zapraszamy 

na stronę www.szklarskaporeba.pl/pl/turystyka/noclegi.html 
 

 
 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Dyrektor Biegu 
Dariusz Kruczkowski 

tel. 784 529 882 
e-mail: bieg@dinopark.com.pl 

 


