
REGULAMIN BIEGU Świebodzińska Dziesiątka  

I. ORGANIZATORZY 

Stowarzyszenie AKTYWNI 2010 

ul. Poznańska 10   66-200 Świebodzin 

http://www.aktywni2010.pl   Tel. 507 035 870 

 

II.CEL 

- upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, 

- rozwijanie rywalizacji sportowej, 

 realizacja Kalendarza Imprez 

 popularyzacja  wśród dzieci i młodzieży idei i postaw wolontariatu. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 1/ Bieg odbędzie się w dniu  23.06.2013 r. (niedziela) ulicami miasta Świebodzin  

 2/ Start i meta  biegu znajdować się będzie przy Pomniku Chrystusa Króla w Świebodzinie   

     - start biegu głównego godzina 17.00. 

3/ Długość trasy: 10 000 m. 

4/ Trasa będzie posiadała kilometrowe oznakowanie. 

5/ Pomiar czasu odbywać się będzie system elektronicznym. 

 

IV. UCZESTNICTWO 

1/W biegu prawo startu mają osoby pełnoletnie, których do dnia 23.06.2013 roku ukończą 18 

lat i których stan zdrowia umożliwia udział w masowej imprezie biegowej. Do biegu mogą 

być dopuszczone osoby które do dnia 23.06.2013 ukończyły 16 lat po przedłożeniu wraz z 

kartą zgłoszenia pisemnej zgody rodziców.  

2/ Wszyscy uczestnicy startujący w biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Zawodów w dniu 23.06.2013 roku. Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na 

podstawie karty zgłoszenia. Karta zgłoszenia znajduje się na stronie Stowarzyszenia, należy ją 

wydrukować, wypełnić i podpisać zamieszczoną na niej zgodę startu na własną 

odpowiedzialność i zabrać ze sobą w celu weryfikacji. Kartę zgłoszenia będzie można 

wypełnić również na miejscu w dniu biegu w Biurze Zawodów.   Zagubienie numeru 

startowego lub chip-a przez zawodnika wyklucza jego udział w biegu i zwalnia organizatora 

od odpowiedzialności. Za rzeczy osobiste organizator nie odpowiada. 

3/ Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

http://www.aktywni2010.pl/


 

 

 

V. ZGŁOSZENIA 

1/ Biuro Zawodów zostanie uruchomione w dniu zawodów tj. 23.06.2013 roku i mieścić się 

będzie w miejscu startu i mety w Świebodzinie na Placu przy pomniku Chrystusa Króla   

2/ Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie: www.aktywni2010.pl  do 

dnia 18.06.2013 roku. Zgłoszenia osobiste w Biurze Zawodów będą przyjmowane w dniu 

zawodów 23.06.2013r.od godz. 12.00 do 16.00. 

3/ Za zgłoszenie do biegu uważa się dostarczenie w formie elektronicznej wypełnionego 

formularza zgłoszenia i wpłatę na konto organizatora opłaty startowej w kwocie 

odpowiadającej terminowi jej przesłania a określonemu w Regulaminie Biegu (liczy się 

potwierdzona w Biurze Zawodów data wpływu przelewu na konto organizatora). Zgłoszenie 

może być również złożone w Biurze Zawodów w dniu 23.06.2013 r. wraz z wpłatą 

gotówkową tzn. opłatą startową w kwocie 60 zł. 

dane konta do wpłaty:  nr   75 1020 5402 0000 0002 0243 1955 

Stowarzyszenie „AKTYWNI 2010”  66-200 Świebodzin ul. Poznańska 10 

4/ Prawo bezpłatnego startu mają zawodnicy urodzeni w roku 1948 i starsi. 

5/ Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu 

bankowego – wpisowego z winy poczty/banku. 

6/ Weryfikacja zawodników oraz wydanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze 

Zawodów na miejscu startu w dniu 23.06.2013  roku w godzinach od 12.00 do 16.00. 

7/ Każdej osobie uczestniczącej w biegu głównym po weryfikacji zostanie wydany chip 

podlegający zwrotowi – opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową. 

8/ Terminarz rejestracji i wysokość opłaty startowej: 

 rejestracja do 26.05.2013r. - 40 zł 

 rejestracja do 18.06.2013r. - 50 zł 

 rejestracja  23.06.2013r.  na miejscu 60zł.  

9/ O wysokości opłaty startowej decyduje data wpływu pieniędzy na konto organizatora 

VI. KLASYFIKACJE 

W biegu Świebodzińska Dziesiątka będzie prowadzona następująca klasyfikacja: 

1/ Generalna – kobiet i mężczyzn. 

2/ Wiekowa mężczyzn: 

18-29 lat – M20 



30-39 lat – M30 

40-49 lat – M40 

50-59 lat – M50 

60-69 lat – M60 

70 lat i starsi – M70 

3/ Wiekowa kobiet: 

18-29 lat  – K20 

30 lat – 39 lat  – K30 

40 lat i starsze – K40 

4/ Klasyfikacja najlepszego zawodnika i zawodniczki z terenu Powiatu Świebodzin (na 

podstawie ważnego dokumentu tożsamości sprawdzonego na drodze weryfikacji w Biurz 

Zawodów) 

5/ Klasyfikacja zespołów różnych ( przynależność do zespołu określana jest na podstawie 

jednolitej nazwy umieszczonej w Karcie Zgłoszenia) 

 

 

VII. NAGRODY  

1/ Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej: 

- mężczyźni: I -2000 zł; II - 1500 zł; III - 1000 zł; IV – 800 zł; V – 600; VI – 500zł; VII  - 

300zł; VIII – 200zł 

- kobiety: I - 1500 zł; II - 1000 zł; III - 800 zł; IV – 600; V – 400zł; VI – 200zł 

 

2/ Nagrody w kategoriach wiekowych: 

kobiet i mężczyzn: I – 150 zł; II – 100 zł; III – 50 zł 

3/ Wśród wszystkich uczestników biegu głównego oraz biegów dla dzieci i młodzieży 

rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

4/ Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i 

dostarczenie na adres organizatora niezbędnych druków wymaganych przez Urząd Skarbowy 

w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Druk do pobranie będzie 

na stronie Stowarzyszenia. 

5/ Nagrody w klasyfikacji generalnej i kategoriach wiekowych nie będą się dublować. 

 

 

  



VIII. UWAGI 

 W ramach pakietu startowego dla wszystkich uczestników biegu głównego oferujemy:  

 

 ciepły posiłek w strefie biegacza 

 wyodrębniony parking  

 koszulka 

 medal 

 napoje na trasie 

 losowanie atrakcyjnych nagród wśród uczestników biegu 

 

IX. FINANSOWANIE 

1/ Koszty opłaty startowej , koszty dojazdu oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy 

imprezy lub organizacje delegujące. 

2/ W ramach wpisowego uczestnik nabywa: 

 - numer startowy + agrafki, 

 - napoje  

 - pamiątkową koszulkę (T-Shirt)  

 - medal pamiątkowy 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1/ Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, przy ograniczonym ruchu ulicznym obowiązuje 

limit czasowy na ukończenie biegu 1godz. 30 min. 

2/ Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów. 

3/ Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane przez organizatorów zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych. 

4/ Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w 

materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.). 

5/ Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz dokonywanie zmian, które 

zostaną podane do wiadomości na stronach internetowych oraz w dniu zawodów. 

6/ Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem regulaminu 

biegu. 

7/ Uczestników obowiązuje ubiór sportowy oraz obuwie sportowe w czasie biegu. 



8/ Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do 

koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie 

numeru startowego w części lub w całości. 

9/ Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą  posiadać chip. 

10/ Wszyscy uczestnicy ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do podporządkowania 

się służbą porządkowym i wskazówkom funkcjonariuszy policji. 

11/ Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nie ujętych w 

regulaminie należy wyłącznie do organizatorów oraz komisji sędziowskiej zawodów. 

  

  

 

 

 

 

 


