
I BIEG PO ZDROWIE 

POLICE 15.06.2013 

 
I. CELE 

 Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego 

czasu na świeżym powietrzu,  

 Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń 

mieszkańców Polic,   

 Promocja miejscowości Police oraz Gminy Police, 

 Promowanie akcji ,,BiegamBoLubię”, 

 Promowanie akcji ,,Zostań Dawcą” komórek macierzystych – 

Fundacja DKMS. 

II. ORGANIZATOR 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach 

 ,,BiegamBoLubię” POLICE 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY 

 Orthosport  

 Fundacja DKMS 

 Galeria DoTi 

 Dobosz 

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

 Impreza odbędzie się dnia 15.06.2013 r.   

 Otwarcie biura zawodów 8:00 

 Start i meta Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Policach OSiR ul. 

Piaskowej 97 

V. TRASA I DYSTANS 

 Biegacze dystans około  4 km  

 Nordic Walking około 4 km 

 100m FOR Fun (bieg w klapkach) 



 

 

VI. WARUNKI I UCZESTNICTWO 

W biegach dziecięcych mogą brać udział dzieci przynależne do 

odpowiednich kategorii wiekowych za pisemną zgodą rodzica lub 

opiekuna. Uczestnikiem biegu głównego może zostać każda osoba, 

która do dnia 10 czerwca 2013 r. ukończy 16 lat. Warunkiem wzięcia 

udziału w biegu głównym jest złożenie podpisu pod oświadczeniem  o 

zdolności do udziału w biegu głównym na własną odpowiedzialność. 

VII. ZGŁOSZENIA 

 Zapisy do biegu głównego, 100m FOR Fun (z dopiskiem przy 

zgłoszeniu) i do marszu Nordic Walking dokonać będzie można w  

biurze zawodów w dzień startu, oraz poprzez wysłanie swoich 

danych osobowych droga mailową - 

biegpozdrowiepolice@gmail.com 

 Biuro zawodów znajdować się będzie na stadionie OSiR ul. 

Piaskowa 97 Police.  

VIII. WPISOWE  

Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. 

 Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące. 

 Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w 

 wysokości 10 złotych. Wpłatę należy uiścić w dniu startu w biurze OSiR 

 przy ul. Piaskowej 97 w Policach. 

IX. PROGRAM IMPREZY 

08.00-09.00 - zapisy do biegu, odbiór numerów startowych  

09.00 – otwarcie zawodów  

09:10     start do biegu  przedszkolaków  (dziewczynki) 200m 

09:15     start  do biegu przedszkolaków  (chłopcy) 200m 

09:20     start do biegu klasy I-III dziewczynki 400m  

09:30     Start do biegu głównego około 4 km 

09:31     Start do Nordic Walking  około 4km 

09:35     start do biegu klasy I-III chłopcy 400m 
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10:15   100m FOR FUN  

10:30   Dekoracje dzieci oraz  losowanie nagród  

10:45   DEKORCJE BIEGU GŁÓWNEGO I NORDIC WALKING oraz 100m 

FOR FUN 

11:00   Losowanie nagród rzeczowych 

11:30  Zakończenie imprezy  

X. KLASYFIKACJA BIEGU GŁÓWNEGO 

 Mężczyźni I-VI  

 Kobiety I-VI 

XI. KLASYFIKACJA NORDIC WALKING 

 Mężczyźni I-III 

 Kobiety I-III 

XII. NAGRODY 

 W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:  za miejsca I – III puchary. 

 Za zajęcie miejsca I-VI nagrody rzeczowe.      

 W klasyfikacji Nordic Walking  kobiet i mężczyzn za miejsca  I-III puchary 

 oraz nagroda rzeczowa. 

 W klasyfikacji biegu 100m FOR FUN kobiety i mężczyzn za miejsca I-III 

 puchary oraz nagrody rzeczowe. 

 W wszystkich wymienionych konkurencjach LOSOWANIE NAGRÓD 

 RZECZOWYCH w tym sprzęt RTV oraz OBUWIE SPORTOWE. 

XIII. UWAGI KOŃCOWE 

 Dodatkową atrakcją imprezy będzie pojawienie się POLSKICH 

REPREZENTANTÓW IGRZYSK OLIMPIJSKICH  

 INFORMACJE dotyczące imprezy można uzyskać pod numerami 

telefonów: 

Zbigniew Pokrzywiński 787-106-176, pokrzywinski.zbigniew@gmail.com 

Aneta Bała 693-060-051, kompleks.osir@police.pl  

Beata Pokrzywińska 880-952-826 beata.pokrzywinska@gmail.com  

 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Organizator zapewnia 

opiekę medyczną podczas biegu, organizator zapewnia szatnię. 
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 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.  

 Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, 

ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń 

organizatorów i służb porządkowych oraz przepisów PZLA.  

 Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte 

do koszulki z przodu.  

 Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną 

zdyskwalifikowani.  

 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. Udział w imprezie na własną odpowiedzialność.  

 Zawodnicy startujący w biegach dla najmłodszych startują za zgodą 

rodziców  lub opiekunów.  

 Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. 

 

W dniu imprezy na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego będzie 

przeprowadzana akcja „ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU – wspólnie przeciw 

białaczce”. Ty też możesz uratować komuś życie! Przyłącz się więc do walki z 

białaczką.  

Osoby, które będą chciały zostać dawcami w tym dniu będą miały szansę 

zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku. 

 


