
Regulamin 

I BIEGU O PUCHAR REKTORA PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

                                                          W NOWYM TARGU 

1. Cel: 

- upowszechnienie biegania jako prozdrowotnej formy aktywności 

- promocja Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu 

- promocja miasta i regionu 

 

2. Organizatorzy: 

- Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu  

Współorganizator Urząd Miasta Nowy Targ 

 

3.  Patronat: honorowym Patronem biegu jest Jego Magnificencja Rektor dr hab. n. 

med. Iwon Grys prof. nadzw. PPWSZ 

 

4. Miejsce i termin biegu:  

- 11 maja 2013 (sobota), godzina 10.00 Nowy Targ 

- start: Nowy Targ, Rynek 

- meta: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 

 

5. Dystans biegu: 9 km 

 

6. Limit czasu: 1 godzina 30 minut 

 

7. Opis trasy:  

Rynek, ul. Kościuszki, ul. Św. Anny, oś. Nowe, oś. Zadział, oś. Robów, 

ul. Kowaniec, ul. Kokoszków, Podhalańska Państwowa Szkoła Wyższa w Nowym 

Targu ul. Kokoszków 71 

 



8. Zgłoszenia: zgłoszenia online przyjmowane są do dnia 9 maja 2013 na stronie 

internetowej biegu http://www.ppwsz.edu.pl/i-bieg-o-puchar-rektora-ppwsz-w.html lub 

w dniu startu w Biurze Zawodów ul. Kokoszków 71 

9.  Warunki uczestnictwa: 

- uczestnikami biegu mogą być osoby, które najpóźniej w dniu 11 maja 2013 r. 

ukończą 16 lat. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować po złożeniu pisemnej 

zgody rodziców i opiekunów (formularz do pobrania na stronie internetowej biegu)  

- limit uczestników zgłoszonych w rejestracji internetowej do zawodów wynosi 200 

osób. Jeżeli liczba zarejestrowanych nie przekroczy limitu, osoby zainteresowane 

będą mogły zapisać się w dniu zawodów. Pod uwagę będzie brana kolejność 

zgłoszeń 

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, podczas 

weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, dowód 

wniesienia opłaty startowej oraz formularz zgłoszenia wydrukowany po internetowej 

rejestracji. 

 - wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać umieszczony w widocznym miejscu 

numer startowy, numer nie może być przykryty ani zasłonięty 

 

10.  Opłata startowa: 

- opłata startowa wynosi 10 zł 

- w dniu startowym opłata wynosi 20 zł 

- wpłaty należy dokonać do dnia 9 maja 2013 na konto 24 1500 1487 1214 8007 
2489 0000 z dopiskiem: I Bieg o Puchar Rektora PPWSZ  

lub w dniu startowym w Biurze Zawodów 

(opłata niepodległa zwrotowi) 

 

11.  Biuro Zawodów: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym 

Targu, ul. Kokoszków 71, Nowy Targ, Budynek Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne 

 

12.  Program: 

- 8. 00 - 9. 15- weryfikacja uczestników i wydawanie numerów startowych w Biurze 

Zawodów ul. Kokoszków 71 

- 10.00 – 11. 30- bieg z rynku Nowego Targu 

- 12. 30- dekoracja zawodników i wręczenie nagród 



 

13.  Klasyfikacje: 

-klasyfikacja kobiet 

-klasyfikacja mężczyzn 

 

14.  Nagrody:  

-puchar dla zwycięzców 

-dla pierwszych 3 miejsc bony do sklepów sportowych oraz statuetki 

-koszulki pamiątkowe dla pierwszych 75 mężczyzn i pierwszych 75 kobiet, które 

dobiegną do mety. 

- każdy uczestnik biegu otrzyma bilet wstępu na baseny Termy Bukowina. 

 

15.  Dodatkowe informacje:                   Dział Współpracy i Promocji PPWSZ, 

                                                                       ul. Kokoszków 71,  

                                                                       34- 400 Nowy Targ, 

                                                                       tel. 18 26 10 727 

                           tel. kom. 664730274 

                                                                       promocja@ppwsz.edu.pl 

 

16.  Strona internetowa: www. ppwsz.edu.pl  

  

17. Postanowienia końcowe: Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 

zmian w regulaminie zawodów. Informacje dotyczące zmiany trasy lub terminu 

zawodów będą podawane na stronie internetowej organizatora. 

 

 


