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       KROSTOSZOWICE 04.08.2013r. 
 

 

 

I. CEL: 
- Popularyzacja biegów masowych jako form aktywnego stylu życia, 
- Promocja zdrowego stylu życia, 

- Integracja biegaczy z zawodnikami Nordic Walking, 

- Promocja Gminy Godów. 

II. ORGANIZATORZY: 
- Gmina Godów.. 

- Klub Sportowy „FORMA” Wodzisław Śląski. 

- Inter Krostoszowice 

III.TERMIN I MIEJSCE: 
- 04.08.2013r. ( NIEDZIELA)  

- Krostoszowice INTER-BOISKO 

IV.PROGRAM  IMPREZY: 
- Biuro zawodów czynne od 08;30 do 10;30  

- Godz. 11;00 START 

- Podsumowanie zawodów 20 minut po przybyciu ostatniego zawodnika. 

V. TRASA: 
 - Bieg odbędzie się na dystansie 10,5 km CROSS. 

-  Trzy okrążenia po 3,5km każde. Po zaliczeniu minimum 1 okrążenia zawodnik zostaje sklasyfikowany i otrzyma pakiet   

startowy. 

VI. KLASYFIKACJA:      
 BIEG:                                                                                        NORDIC WALKING: 
 - 16-29 lat    K i M                                                                      -  16- 29  lat                 K i M                                                              

-  30-39 lat    K i M                                                                      -  30 - 49 lat                 K i M 

-  40-49 lat    K i M                                                                      -  50 lat i więcej           K i M 

- 50 lat i więcej K i M                                                              

 

VII. NAGRODY: 
- Puchar + Nagroda rzeczowa w kategoriach wiekowych, 

- Wszyscy zawodnicy otrzymują statuetkę żubra, piwo Żubr, posiłek i napój oraz biorą udział w  losowaniu 

   atrakcyjnych  nagród  rzeczowych. 

VIII. UCZESTNICTWO: 
- W biegu od osób nieletnich wymagana będzie zgoda pisemna od rodziców lub opiekuna prawnego. 

- Osoba pełnoletnia podpisują oświadczenie startowe. 

- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

- Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. 

- Wszyscy uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własne ryzyko, a organizator nie ponosi  odpowiedzialności za 

   wypadki lub zdarzenia losowe zaistniałe podczas  imprezy. 

- Opłata startowa (Bieg, Nordic Walking) wynosi: dla zgłoszonych i opłaconych osób do dnia 26.07.2013r. - 20 złotych, 

   po tym terminie – 30zł. W biurze zawodów 35 zł. Za zgłoszenie uważa się podanie danych uczestnika  oraz 

   zaksięgowanie opłaty startowej  na koncie Organizatora. 

- W zawodach może wziąć udział tylko 150 zgłoszonych i opłaconych zawodników. Po osiągnięciu limitu lista zgłoszeń 

   zostanie zamknięta. 

- Opłatę startową należy wpłacać przelewem na konto:  Bank BGŻ S.A.  numer: 79 2030 0045 1110 0000 0255 0850 

   lub osobiście w siedzibie klubu „FORMA” 

- Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

- Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu. 

- Zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie na adres:  www.forma.wodzislaw.pl lub  telefonicznie. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby 

   reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych  

   przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD- 

   rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno- 

   reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora 
- Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy startowej po osiągnięciu limitu. 

 

IX. TELEFON KONTAKTOWY: 502 212 592 

   


