
 

 

REGULAMIN  

PARKOWA KORONA BIEGÓW 2013 

I. ORGANIZATOR  

1. Organizatorem biegu jest:  

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.  

Aleja Różana 2 41-501 Chorzów , Polska  

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego  

Rejestru Sądowego, KRS: 0000169777; NIP: 627-001-21-63; REGON: 000150194;  

II. DEFINICJA CYKLU  

1. Parkowa Korona Biegów jest cyklem biegów o różnych dystansach w całość rozgrywanych na 

ternie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. 

2. W skład Cyklu wchodzi 6 biegów takich jak: 

a) Bieg Wiosenny, 

b) Parkowa Mila (I edycja), 

c) Parkowa Mila (II edycja), 

d) Gryfny Bieg 

e) Parkowy Półmaraton. 

f) Bieg Równonocny, 

 

III. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1. W Cyklu automatycznie uczestniczą zawodnicy biorący udział w jednej z imprez biegowych 

organizowanych przez Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A..  

2. Za zaliczenie cyklu biegów „Parkowa Korona Biegów” uznaje się udział w co najmniej 4 

biegach wchodzących w skład Cyklu. 

3. Udział w Cyklu jest bezpłatny, a jedyne opłaty naliczane są w związku z udziałem w 

poszczególnych biegach według odrębnych regulaminów.  

4. Istnieje możliwość opłacenia startów we wszystkich biegach równocześnie do dnia 

15.03.2014r. Opłata za cały cykl wynosi 80 złotych.  

W celu uiszczenia przez uczestnika opłaty za cały pakiet biegów „Parkowa Korona Biegów” 

uczestnik jest proszony o wiadomość na adres e-mail: filip.zok@parkslaski.pl. 
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IV. KLASYFIKACJA W CYKLU „PARKOWA KORONA BIEGÓW” 

1. Dla potrzeb klasyfikacji Cyklu „Parkowa Korona Biegów” czasy osiągnięte przez zawodnika w 

poszczególnych Biegach będą sumowane. O końcowej klasyfikacji decyduję suma czasów ze 

wszystkich biegów w cyklu. Za każdy bieg w którym zawodnik nie weźmie udziału zostanie 

doliczony maksymalny czas określony z w regulaminie każdego biegu z osobna. Zwycięzcą 

każdej z poszczególnych kategorii zostanie osoba z sumarycznie najkrótszym czasem ze 

wszystkich biegów wchodzących w skład klasyfikacji Parkowej Korony Biegów 

2. W ramach cyklu „Parkowa korona Biegów” będą prowadzone następujące klasyfikacje: 

a) Generalna klasyfikacja kobiet 

b) Generalna klasyfikacja mężczyzn 

3. Oficjalne wyniki Cyklu zamieszczone zostaną w ciągu 3 dni po zakończeniu ostatniego biegu 

zaliczanego do cyklu na stronie internetowej: www.parkslaski.pl  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszyscy zawodnicy klasyfikowani w Cyklu są zobowiązani do przestrzegania regulaminów 

poszczególnych biegów zaliczanych do Cyklu.  

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

3. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.  

4. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

zawodów, w  zakresie: imię, nazwisko, miasto zamieszkania, data urodzenia, w celu 

organizacji cyklu „Parkowa Korona Biegów”. 

5. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerami telefonów i adresami email: 

a) Filip Żok tel. 784 531 782 mail: filip.zok@parkslaski.pl  

b) August Jakubik tel. 506 334 584 mail: augustjakubik@yahoo.com  
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