
REGULAMIN
Biegu pn „II Kielecka Dycha 2013”

I.                 CEL IMPREZY  
- Popularyzacja i upowszechnienie aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców 

Kielc

II.               TERMIN I MIEJSCE  
- Start biegu - 20 października 2013 r.  godz. 10:00 ze Stadionu Lekkoatletycznego ul. 

Boczna 15 w Kielcach
- Miejsce biegu - ścieżki leśne w Parku Baranowskim
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę

III.              ORGANIZATOR  
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach.
- Kielecki  Klub Lekkoatletyczny

IV.              ZASADY UCZESTNICTWA  
- W biegu ulicznym prawo startu mają osoby, które do dnia 20 października  2013 roku 

ukończą 16 lat;
- Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę 

rodziców (lub prawnego opiekuna) na udział w  Biegu
 -          Do biegu zostaną dopuszczeni Zawodniczki i Zawodnicy, którzy:
a)  dokonają zgłoszenia,
b) uiszczą opłatę startową,
c )  zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas  weryfikacji zawodnicy muszą 

posiadać dowód osobisty lub inny dokument  potwierdzający tożsamość.
d) dokonają odbioru numeru  startowego w Biurze Zawodów 
e) podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa 

prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095)
- Wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów na Stadionie 

lekkoatletycznym przy ul. Bocznej 15 w dniu 20.10.2013 r. w godz. od 8:00 do 9:30 
- Bieg rozgrywany będzie wspólnie z podziałem na płeć
- Limit uczestników -  300 osób.
- Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitu startujących.
-            O kolejności zawodników decyduje czas brutto – od strzału startera.
- Wyniki z czasami brutto każdego uczestnika będą dostępne na stronie internetowej 

www.kieleckadycha.pl 

V.               ZGŁOSZENIA  
1. Zgłoszeń można dokonywać:
- Drogą elektroniczną –  na stronie www.kieleckadycha.pl do dnia 16.10.2013 r.
- Osobiście w biurze zawodów na Stadionie La przy  ul. Bocznej 15 w dniu zawodów 

w godz. od 8:00 do 9:30.

VI.              ZASADY FINANSOWANIA  
1. Opłata startowa za udział w Biegu wynosi:
-  do dnia 16.10.2013 r. -  20 zł; płatna przelewem  na konto bankowe:

 ING Bank Śląski S.A.   40 1050 1461 1000 0023 5341 5728. 
 W treści przelewu należy wpisac: imię, nazwisko i rok urodzenia uczestnika - opłata startowa 
„Kielecka Dycha 2013”

- w dniu zawodów -  30 zł płatna gotówką w biurze zawodów od 8:00 do 9:30. 

http://www.kieleckadycha.pl/
http://www.kieleckadycha.pl/


- W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu  
7 dni od dokonania opłaty na adres: marketing@mosir.kielce.pl

2. Opłata startowa jest bezzwrotna i nie może być przeniesiona na inną osobę.
 -  w jej ramach zawodnicy otrzymują: numer startowy + agrafki; pamiątkowy medal dla 

osób, które ukończą bieg; worek na bagaż do depozytu; napój; posiłek po biegu.
3. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu 

wpłaty potwierdzonego przez bank,  z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty 
na konto MOSiR i zaznaczeniem tego faktu przez organizatora w internetowej liście 
uczestników.

4. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu

VII.                  NAGRODY  
- Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal
- Dla  najlepszych zawodników w kategorii Kobiet i Mężczyzn (miejsca I – III)
              przewidziano puchary i  upominki 

 VIII.            POSTANOWIENIA KO  Ń  COWE  
- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy
- Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników
- Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin
- Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

prowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 
trakcie lub po biegu. 

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki działań niezgodnych 
z Regulaminem, jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć. 

- Odpowiedzialność organizatora wygasa wraz z zakończeniem biegu na stadionie 
lekkoatletycznym;

- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 
wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku 
w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 

- Depozyt, szatnie dla zawodników znajdują się w budynku Stadionu – wejście od 
strony parkingu

 -  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
                                                                                                                                   
                                                                                                                  ORGANIZATORZY


