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REGULAMIN  

I BIEG BESKIDZKIEJ 5  
„O WIŚLAŃSKĄ KRYKE” 

13.07.2013   

I.ORGANIZATOR:  

1. Organizatorem  biegu jest Referat Promocji Turystyki Kultury i Sportu UM Wisł a, 
 pl. B. Hoffa 3. 43-460 Wisła   

II.CEL:  

1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa. 
2. Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki. 
3. Impreza ma na celu promocję miasta Wisła. 

III.TERMIN I MIEJSCE:  

1. Bieg odbędzie się w dniu 13 lipca 2013 roku  
2. Start nastąpi o godz. 10.00 z Wiślańskiego rynku 
3. Premia górska znajduje się na szczycie Trzech Kopców Wiślańskich 
4. Meta biegu znajduje się na wiślańskim rynku 
5. Limit czasowy na pokonanie trasy to 3 godziny. 

IV.DYSTANS I TRASA : 

1. Długość trasy biegu wynosi około 12 km. I BIEG O WIŚLAŃSKĄ KRYKĘ to bieg 
górski.  

V.KATEGORIE WIEKOWE (rocznikowo):  

Biegi:  
Mężczyźni: 
M-1    (16 do 35 lat) 
M-2    (36 i starsi) 
Kobiety: 
K-1    (16 do 35 lat) 
K-2    (36 i starsi) 
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Nordic Walking: 
Mężczyźni: 
NWM (open) 
Kobiety: 
NWK (open) 

VI.PRAWO UCZESTNICTWA:    

1. Do udział w biegu mają prawo wszyscy chętni którzy ukończyli 16 lat i starsi 
legitymujący się dobrym stanem zdrowia podpisując oświadczenie w dniu zawodów. 
Młodzież poniżej 18 roku życia powinna posiadać zgodę rodziców lub kierownika 
ekipy. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w dniu 
zawodów oraz dokonania opłaty startowej. 

VII.ZGŁOSZENIA I WPISOWE:   

1. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: zawody.xtraining@gmail.com, należy 
podać: 
- imię i nazwisko 
- klub/miejscowość 
- narodowość 
- data urodzenia 
- telefon 
- dane adresowe: ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 
oraz dołączyć klauzulę z możliwością przetwarzania danych ma potrzeby biegu: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
marketingowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, 
Dz. Ust. Nr 133, Pozycja 883). Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji 
handlowych środkami komunikacji elektronicznej (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. Nr 144 poz. 1204)” 

2. Opłata startowa to 15zł – płatne przed startem w biurze zawodów. 
3. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi. 

VIII.BIURO ZAWODÓW:  

1. Biuro zawodów znajduje się na rynku Wiślańskim i  będzie czynne w sobotę  
od.godz.07.00 – 9.00 

2. Prosimy aby zawodnicy nie przyjeżdżali na ostatnią chwilę. 

IX.NAGRODY:  

1. W poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu za zajęcie I – III  miejsca 
statuetki. 

2. Każdy zapisany uczestnik otrzyma pamiątkowy medal po dotarciu na metę. 
3. Pozostałe nagrody będą uzależnione od sponsorów. 
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X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 
2. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, 
3. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa Pogotowia 

Ratunkowego. 
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-

rekreacyjnej 
5. Organizator nie zapewnia natrysków. 
6. Wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe 

przymocowane z przodu na klatce piersiowej 
7. Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt. 
8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla zawodników. 
9. Uczestnik wyścigu podpisując oświadczenie w Biurze Zawodów akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
oraz na prezentację zdjęć w internecie oraz w celach marketingowych organizatora. 

10. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 
regulaminu oraz do jego zmian.  

11. Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu 4 dni na stronie internetowej www.wisla.pl oraz 
www.swiatprzygody.pl 

12. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator  


