
Biegam dla Orkiestry :) 

Biegam bo lubię :) 
 

 I Gliwicki Bieg Orkiestrowy z okazji XX Finału WOŚP 

Plac Krakowski - 8 stycznia 2012 r. 
 

 

 

                                                              REGULAMIN 
 

 
1. CEL, ORGANIZATOR , GOŚĆ HONOROWY 

Celem biegu jest wsparcie Fundacji WOŚP oraz popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy 

aktywnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia. 

 

Organizatorami biegu są : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GTW - Gliwicki Sztab WOŚP oraz Klub Biegacza FACCIAMO JOGGING. 

 

 

przy wsparciu technicznym Firmy 



Gośćmi honorowymi zawodów będą:  

Dominik Bochenek:  polski lekkoatleta, reprezentant Klubu Zawisza Bydgoszcz, 

aktualny Mistrz Polski w biegach na 60 oraz 110 metrów przez płotki. W lipcu 2011 

roku na Olimpiadzie Wojskowych, która odbyła się w Rio de Janerio, zdobył złoty 

medal. Reprezentant Polski m.in. na takich zawodach jak Lekkoatletyczne 

Mistrzostwa Europy w Barcelonie, Mistrzostwa Świata w 

Deagu i Halowe Mistrzostwach Świata w Katarze. 

 

Ewa Bugdoł : aktualna mistrzyni Polski oraz brązowa 

medalistka Mistrzostw Europy w Triathlonie. Srebrna medalistka Mistrzostw w 

Duathlonie. Mistrzyni Polski w biegu crossowym „Bieg o Nóż Komandosa”. 

 

 

2. DYSTANS i START  

Bieg główny „Biegam dla Orkiestry :) Biegam bo lubię :)” odbędzie się na dystansie 10km – 8 okrążeń po 

1.250m (dla osób od 16 roku życia). Osoby do 18 roku życia, mogą startować tylko za pisemną zgodą 

rodziców lub opiekunów. 

Bieg dodatkowy „Dzieci Dla Dzieci” – dystans 1km – 1 okrążenie dla Dzieci i Dorosłych (bez ograniczeń 

wiekowych). 

UWAGA!! Dozwolony jest marszobieg małych dzieci pod opieką dorosłych. 

 

START i META znajdować się będą na Placu Krakowskim. Bieg odbędzie się chodnikami ulic: 

Akademickiej, Mari Curie Skłodowskiej oraz Łużyckiej. 

START BIEGU GŁÓWNEGO o godzinie 14.30 (limit czasu na pokonanie trasy wynosi 90 minut). 

START BIEGU DODATKOWEGO o godzinie 14.00 (limit czasu na pokonanie trasy wynosi 20 minut). 

 

 

 

 



3. KLASYFIKACJA 

Zawodnicy zostaną sklasyfikowani osobno w następujących kategoriach : 

Bieg główny „Biegam dla Orkiestry :) Biegam bo lubię :)”  

 kobiety K (bez względu na wiek) 

 mężczyźni M (bez względu na wiek) 

 

Bieg dodatkowy „Dzieci Dla Dzieci”  

 kobiety K (bez względu na wiek) 

 mężczyźni M (bez względu na wiek) 

 dzieci w kategoriach wiekowych, które zostaną ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń. 

 

Osoby do 18 roku życia, mogą startować tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów!!! 

 
 

4. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA 

 

Zgłoszenia do biegu głównego (UWAGA ZMIANA!!) przyjmowane są na www.datasport.pl  

Jeśli nie zostanie przekroczony limit zgłoszonych zawodników drogą elektroniczną, który wynosi – 250 

osób – bieg główny oraz 150 osób – bieg dodatkowy, będzie możliwość zarejestrowania się w dniu biegu w 

biurze zawodów. 

Zgłoszenia do Biegu „Dzieci dla Dzieci” na dystansie 1km przyjmowane są poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na www.facciamo-jogging.pl w zakładce WOŚP. 

Lista startowa Biegu Głównego dostępna będzie na www.datasport.pl oraz na www.facciamo-jogging.pl 

w zakładce WOŚP.  

Lista startowa Biegu „Dzieci dla Dzieci” dostępna będzie tylko na stronie  www.facciamo-jogging.pl w 

zakładce WOŚP.  

Na liście startowej znajdą się osoby, które dokonają zapłaty wpisowego na konto bankowe: 

 

Stowarzyszenie GTW PKO BP S.A. 

18 1020 2401 0000 0502 0151 7945 

 

W tytule przelewu proszę napisać: „Biegam dla Orkiestry”  + nazwisko i imię zawodnika za którego 

dokonywana jest wpłata. 

 

Wysokość Opłaty startowej (niezależnie od biegu, w którym bierze się udział): 

1) w przypadku uiszczenia opłaty na rachunek bankowy do dnia 30.12.2011r (liczy się data 

zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym), 
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http://www.facciamo-jogging.pl/
http://www.datasport.pl/
http://www.facciamo-jogging.pl/
http://www.facciamo-jogging.pl/


 dzieci do 18 roku życia - 15,00zł 

 dorośli (osoby urodzone przed 8 stycznia 1994 roku) - 30,00zł 

2) opłata w dniu zawodów w biurze zawodów: 

 dzieci do 18 roku życia - 20,00zł 

 dorośli (osoby urodzone przed 8 stycznia 1994 roku) - 40,00zł 

 

Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. 

Zawodnicy, którzy zarejestrują się do 30.12.2011r, uiszczą opłatę startową przelewem oraz ukończą bieg 

będą mieli zagwarantowany pamiątkowy medal. 

 

UWAGA!!!!!!! 

W związku z faktem, iż nie udało się nam uzyskać sponsora zmuszeni jesteśmy zrezygnować z 

darmowych koszulek. Istnieje możliwość zakupienia pamiątkowej koszulki po uiszczeniu dodatkowej 

opłaty w wysokości 15,00zł. 

Osoby chcące otrzymać koszulkę proszone są o dokonanie przelewu w wysokości opłaty startowej + 

opłaty za koszulkę (czyli osoby dorosłe 45zł, dzieci i młodzież do lat 18- 30zł) 

 

Dochód z opłaty startowej zostanie przekazana na konto Fundacji WOŚP!! 

 

 

5. BIURO ZAWODÓW i ZAPLECZE BIEGU 

 

Weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie dnia 8 stycznia 2012 

roku w biurze zawodów, które zlokalizowane będzie na Placu Krakowskim i w godzinach 12.00 ÷13.30. 

Dodatkowe zapisy do biegu (jeśli nie zostanie przekroczony limit zgłoszonych zawodników drogą 

elektroniczną, który wynosi – 250osób) tylko do godziny 13.30!! Zawodnikom zapisującym się w dniu 

biegu nie gwarantujemy koszulek okolicznościowych. 

 

Zaplecze biegu będzie znajdować się w Szkole Podstawowej nr 28 im. Witolda Budryka, która znajduje 

się 200m od Placu Krakowskiego przy ul. ks. M. Strzody 4. 

Do dyspozycji zawodników : szatnia damska i męska, miejsce na depozyt oraz ciepła herbata. 

 

 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW oraz WRĘCZENIE NAGRÓD 

 

 

Zakończenie zawodów oraz wręczenie nagród odbędzie się na Placu Krakowskim ok godziny 17.00. 



Wszyscy zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 3 w 

poszczególnych kategoriach, otrzymają pamiątkowe 

dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Organizator przewiduje specjalne nagrody dla 

najmłodszego i najstarszego zawodnika i zawodniczki. 

Każdy zawodnik, który uiści opłatę startową, odbierze pakiet 

startowy i ukończy Bieg Główny lub Bieg „Dzieci dla 

Dzieci” otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 

 

 

 

Szczegółowe wyniki pojawią się na stronie www.datasport.pl oraz www.facciamo-joggin.pl w zakładce 

WOŚP.  Dodatkowo zawodnicy Biegu Głównego, którzy podczas zapisów zgłoszą swój nr telefonu 

komórkowego,  otrzymają SMS z osiągnięty przez siebie wynikiem. 

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i 

stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych. 

 Organizator zapewnia dostęp do szatni oraz złożenia rzeczy w depozycie. Zawodnicy składają rzeczy 

we własnych  workach/ torbach z naklejonymi numerami, dostępnymi wraz z pakietem startowym. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.  

 Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu, bardzo 

prosimy biegaczy o zaopatrzenie się we własne agrafki!  

 Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

 Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 

reklamowych imprezy. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie o których ma obowiązek 

powiadomić uczestników Biegu, najpóźniej przed startem. 

 

 

U W A G A ! 
Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.  

Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 
 

http://www.datasport.pl/
http://www.facciamo-joggin.pl/

