
 

REGULAMIN 

Biegu Charytatywnego 

„Biegniemy po nowe płuca dla Piotra” 
 

 

Organizator biegu i akcji charytatywnej :  

Zakład Salezjański  im. Ks. Bosko w Oświęcimiu 

Współorganizator : 

 Oświęcimski Klub Biegacza „ZADYSZKA”  

 

1. Cel:  

 zebranie funduszy na rzecz ciężko chorego Piotra Raczyńskiego z Sosnowca:  

www.facebook.com/plucadlapiotra 

 popularyzacja aktywności ruchowej 

 integracja środowiska biegowego 

2. Miejsce i termin :                                                                             

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego                     

ul. Jagiełły 10 , 32 – 600 Oświęcim ,   

28.02.2015 (sobota), godz. 12.00 

3. Trasa:  

START i META: Boisko do piłki nożnej na terenie Zakładu Salezjańskiego 

Charakterystyka trasy: Planty wzdłuż rzeki Soły – nawierzchnia utwardzona, ścieżki rowerowe, asfalt, 

kostka betonowa.  

Trasa nie posiada atestu PZLA.  

W przypadku oblodzenia i obfitych opadów śniegu zalecamy odpowiednie obuwie.  

4. Dystans:  

5 km – 1 pętla  

Limit czasu: brak 



 

5. Warunki uczestnictwa:  

 bieg jest przeznaczony dla wszystkich, bez względu na wiek; 

 warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem  

o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału  na 

własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. 

U. Nr 101 poz. 1095) oraz odebranie numeru startowego; 

 UWAGA! Zawodnicy niepełnoletni mają dodatkowo obowiązek przedstawienia pisemnej zgody 

rodziców (opiekunów) na udział w biegu; 

 podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora; 

 wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy 

muszą posiadać dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dowód potwierdzający tożsamość.  

6. Limit uczestników:  

Organizator ustala limit startujących na 500 osób.  

Po wyczerpaniu limitu startujących organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń. 

7. Program zawodów:  

godz. 9:00-11:30 przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych  

godz. 11:45 zapoznanie uczestników z trasą  

godz. 12:00 start biegu 

godz. 12:30-13:30 wydawanie posiłków 

godz. 14:30 dekoracja zwycięzców, zakończenie imprezy.  

8. Zgłoszenia:  

 do 25.02.2015 za pośrednictwem strony:  http://www.zadyszka.org.pl/ 

 w dniu zawodów (28.02.2015), w godz. 9.00 -11.30 w Biurze Zawodów, mieszczącym się  

w budynku Zakładu Salezjańskiego  w Oświęcimiu  ul. Jagiełły 10.  

9. Opłata startowa : 30 zł 

Wpłat należy dokonywać na Konto Zakładu Salezjańskiego im. Ks. Bosko: 

16 1240 4155 1111 0000 4626 4259 

Tytułem: „Bieg Charytatywny”, imię i nazwisko  

lub w Biurze Zawodów w dniu imprezy.  

 



 

UWAGA!! W dniu zawodów organizowana będzie kwesta na rzecz Piotra! 

 

W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzyma: 

 numer startowy 

 pamiątkowy medal 

 posiłek regeneracyjny , ciepła herbata  

         10.  Nagrody: 

 klasyfikacja generalna – 3 pierwsze miejsca w kategorii mężczyzn oraz kobiet – przewidziane są 

puchary 

 każdy uczestnik biegu bierze udział w quizie z nagrodami 

 11. Uwagi:  

 Bieg ma charakter koleżeński i tylko w takiej formie należy go postrzegać 

 Pomiar czasu : ręczny we własnym zakresie   

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; 

 Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kwestia 

takiego ubezpieczenia leży w gestii uczestników. 

 Organizator nie gwarantuje ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków  

 Organizator nie zapewnia obecności służb medycznych w trakcie biegu 

 UCZESTNICY STARTUJĄ WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 Zawodnik w trakcie biegu może podjąć decyzję o przerwaniu biegu (z przyczyn niezależnych lub 

z wyboru), wówczas ma obowiązek poinformować obsługę biegu na trasie 

 Przyjęcie numeru startowego oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie; 

 Wszelkie informacje umieszczane będą na stronie internetowej OKB „ZADYSZKA” oraz 

www.maratonypolskie.pl; 

 Pytania prosimy kierować pod adres mailowy:  ewe.matyjasik@gmail.com 

 Informacji na tematu biegu udziela : 

Dyrektor Biegu   Ewelina Matyjasik   510 163 525 

Koordynator Biegu   Krzysztof Skibicki   608 013 866 

Logistyk   Jacek Hodur    606 389 163 


