
REGULAMIN	
	II	Biegu	Wadowickiego	oraz		

I	Mistrzostwa	Wadowic	w	„Nordic	Walking”

1. Cel	imprezy	
a) Upowszechnienie	biegania	jako	najprostszej	formy	aktywności	fizycznej.	
b) Promowanie	 miasta	 Wadowice	 oraz	 zapoznanie	 z	 jego	 walorami	 krajobrazowymi	 i	

historycznymi.	

c) Umożliwienie	współzawodnictwa	sportowego	dla	mieszkańców	Wadowic	i	okolic.	
d) Wkład	w	promocję		imprez	biegowych	w	Województwie	Małopolskim.	

2. Organizator	
								Fundacja	Święty	Uśmiechnięty	
								Urząd	Miejski	w	Wadowicach		
								Starostwo	Powiatowe	w	Wadowicach	
		
3. Termin	i	miejsce	
a) 21	maja	2016	r.	(sobota)	
b) Start	biegu	oraz	nordic	walking	odbędzie	się	o	godz.	16.00	 i	będzie	zlokalizowany	na	Rynku	

Głównym	w	Wadowicach.	
c) Biuro	 Zawodów	 zlokalizowane	 w	 I	 Liceum	 Ogólnokształcącym	 im.	 Marcina	 Wadowity	 w	

Wadowicach	-	ul.	Mickiewicza		16	
d) Biuro	zawodów	czynne	-	21.05.2016	(sobota)	w	godz.	10	–	15:45	

		
4. Trasa		
a) Długość	trasy	10	km	
b) Trasa	 biegu	 oraz	 nordic	walking	 przebiega	 przez	Wadowice,	 Zawadkę	 oraz	 Chocznię:	 	 start,	

Rynek	w	Wadowicach,	 	ul.	Mickiewicza,	ul.	Słowackiego,	ul.	Karmelicka,	ul.	Góralska,	ul.	Niwy,	
okolice	SP	1	Wadowice,	Ul.	Podgórska,	ul.	Zielona,	al.	Matki	Bożej	Faamskiej	meta	Rynek	 	w	
Wadowicach	

c) Trasę	 należy	 pokonać	 w	 regulaminowym	 limicie	 czasu	 1,5	 godziny	 tj.	 do	 godz.	 17:30,	 w	
przypadku	nordic	walking	limit	jest	wyznaczony	na	2	godziny.	

d) Punkt	odżywczy	zlokalizowany	zostanie	w	Zawadce	na	ok.	5	km	trasy	
e) Punkt	medyczny	będzie	znajdować	się	na	starcie	oraz	trasie	biegu.	

		
5. Warunki	uczestnictwa	
a) Organizator	ustanawia	 limit	 zgłoszeń:	800	w	przypadku	biegu	oraz	100	w	przypadku	nordic	

walking.	 Lista	 startowa	 w	 poszczególnych	 konkurencjach	 zostanie	 zamknięta	 w	 przypadku	
nadania	ostatniego	numeru	startowego.	

b) Warunkiem	startu	w	biegu	jest	zgłoszenie	się	zawodnika	i	uiszczenie	opłaty	startowej	do	dnia	
21	maja	2016	roku	w	przypadku	niewyczerpania	limitu	zgłoszeń.		

c) W	zawodach	mogą	startować	osoby,	które	do	dnia	16.05.2015	ukończą	16.	rok	życia.	
d) Zawodnicy,	 którzy	 nie	 ukończyli	 18.	 roku	 życia	 muszą	 posiadać	 pisemną	 zgodę	 prawnego	

opiekuna	na	udział	w	biegu.	
e) Zawodnik	powinien	posiadać	aktualne	badanie	 lekarskie	(nie	są	one	wymagane	do	startu	w	

zawodach)	 i	 jest	 zobligowany	 osobiście	 złożyć	 podpis	 pod	 oświadczeniem	 o	 stanie	 zdrowia	
pozwalającym	na	udział	w	biegu.	

f) Zawodnicy	pokonujący	dystans	biegu	w	sposób	niedozwolony	zostaną	zdyskwalifikowani.	
g) Organizator	 nie	 dopuszcza	 do	 udziału	 zawodników:	 na	 wózkach	 inwalidzkich,	 z	 wózkami	

dziecięcymi	oraz	z	psami	ze	względów	bezpieczeństwa.	
h) Zabrania	 się	 startu	 zawodnikom	 będącym	 pod	 wpływem	 alkoholu,	 bądź	 innych	 środków	

odurzających.	Osoby	takie	będą	dyskwalifikowane.		
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6. Zgłoszenia		
a) Zgłoszenia	 uczestnictwa	 w	 II	 Biegu	 Wadowickim	 oraz	 I Mistrzostwa	 Wadowic	 w	 Nordic	

Walking	przyjmowane	są:	na	stronie	internetowej	Biegu	Wadowickiego	do	15	maja	2015	roku	
(zgłoszenia	można	 dokonać	 poprzez	 formularz	 zgłoszeniowy	 zamieszczony	 na	 stronie	 biegu	
Biegwadowicki.pl	).	

b) W	przypadku	niewyczerpania	limitu	zgłoszeń,	zapisów	można	dokonywać	w	Biurze	Zawodów	
w	dniu	21	maja	2016	roku.	

c) Weryfikacja	zawodników,	wydawanie	pakietów	zawodniczych	wraz	z	numerami	startowymi	 i	
ewentualne	dodatkowe	zgłoszenia	będą	odbywały	się	w	Biurze	Zawodów.		

d) Podczas	odbioru	pakietu	startowego	zawodnicy	zobowiązani	są	do	podpisania	oświadczenia,	
że	są	świadomi	zagrożeń	mogących	pojawić	się	w	związku	ze	startem	w	biegu	oraz	że	ich	stan	
zdrowia	 pozwala	 na	 udział	w	 tym	 biegu.	W	 razie	 jakichkolwiek	wątpliwości	 co	 do	 swojego	
zdrowia	 i	 związanej	 z	 nim	możliwości	 uczestnictwa	w	 biegu,	 zawodnik	 obowiązany	 jest	we	
własnym	zakresie	zasięgnąć	przed	startem	opinii	lekarza	

7. Opłata	startowa:	

a)	Wpłaty	należy	dokonać	na	konto:		
Fundacja	Święty	Uśmiechnięty		
Pl.	Jana	Pawła	II	nr	1/25	
34-100	Wadowice	
Nr	rachunku	Bankowego:	87	2030	0045	1110	0000	0397	0980		
BGŻ	o/Wadowice	

a) Organizator	 wystawia	 Rachunki.	 Dane	 do	 rachunku	 wraz	 z	 potwierdzeniem	 wpłaty	 należy	
przesłać	do	organizatora	najpóźniej	4	dni	od	daty	wpłaty.	

b) Za	termin	wpłaty	przyjmuje	się	datę	wpływu	środków	na	konto	Organizatora.	
c) Wpłaty	dokonane	przelewem	po	terminie	16	maja	2016	r.	nie	będą	uznawane.	Opłatę	należy	

uregulować	w	kasie	w	Biurze	Zawodów.	
d) Raz	 wniesiona	 opłata	 startowa,	 jak	 i	 nadpłacone	 kwoty,	 nie	 podlegają	 zwrotowi,	 chyba	 że	

przyczyną	zwrotu	będą	działania,	za	które	odpowiedzialność	ponosi	organizator.	

II	BIEG	WADOWICKI I	Mistrzostwa	Wadowic	w	„Nordic	Walking”

Przelew: Przelew:

Do	31	marca 40	zł Do	31	marca 35	zł

Do	31	kwietnia 50	zł Do	31	kwietnia 45	zł

Do	16	maja 60	zł Do	16	maja 55	zł

W	dniu	zawodów 100	zł W	dniu	zawodów 100	zł

Tytuł	wpłaty: Tytuł	wpłaty:

II	Bieg	Wadowicki	–	Imię	Nazwisko II	 Bieg	 Wadowicki	 –	 „nordic	 walking”	 –	 Imię	
Nazwisko
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e) Opłata	nie	może	być	scedowana	na	innego	zawodnika,	nie	może	również	zostać	przeniesiona	

na	kolejną	edycję	lub	inną	imprezę.	
f) Nie	ma	możliwości		podpisania	oświadczenia	o	stanie	zdrowia	w	imieniu	innej	osoby.	
g) Przy	odbiorze	pakietu	startowego	należy	mieć	ze	sobą	dokument	potwierdzający	tożsamość,	a	

w	 przypadku	 braku	 nadanego	 numeru	 startowego	 na	 liście	 startowej,	 zamieszczonej	 na	
stronie	internetowej	biegu,	również	dowód	wpłaty.	

h) Pomiar	czasu:	elektroniczny	za	pomocą	chipów.	

i) Pomiar	czasu	neoo.	Dla	50	pierwszych	zawodników	pomiar	czasu	bruoo.		

j) Zawodnicy	nordic	walking	ustawiają	się	za	zawodnikami	bięgnącymi	na	10	km,	start	następuje	
w	jednym	momencie,	klasyfikacja	prowadzona	jest	osobno.		

8. Klasyfikacja	
a) Klasyfikacja	 biegu	 prowadzona	 będzie	 w	 kategorii	 generalnej	 kobiet	 i	 mężczyzn	 oraz	 w	

kategoriach	wiekowych:		
16	-	19	lat;	
20	-	29	lat	
30	-	39	lat;	
40	-	49	lat;	
50	-	59	lat;	
60	i	więcej		

b) Najlepszy	zawodnik	z	powiatu	Wadowice	
c) Nagroda	dla	najliczniejszej	grupy	z	jednego	klubu	
d) Klasyfikacja	„nordic	walking”	prowadzona	będzie	w	kategoriach	wiekowych:		

16	-	39	lat;	
40	-	49	lat	
50	i	więcej	

9. Nagrody	
1. W	kategorii	Open	w	II	Biegu	Wadowickim	kobiet	 i	mężczyzn	puchar	+	nagrody	finansowe	+	

nagrody	rzeczowe	
I	miejsce	–	600	zł	
II	miejsce	–	400	zł	
III	miejsce	–	200	zł	

2. W	 kategoriach	 wiekowych	 w	 biegu	 oraz	 nordIc	 walking	 zdobywcy	 miejsc	 I-III	 otrzymają	
puchary	i	nagrody	rzeczowe.	

3. Najlepszy	uczestnik	biegu	z		powiatu	Wadowickiego	otrzyma	puchar	i	nagrodę	rzeczową	
4. Zawodnicy	nagrodzeni	w	kategorii	generalnej	nie	biorą	udziału	w	podziale	nagród	dla	

poszczególnych	kategorii	wiekowych.	

(W	przypadku	gdy	łączna	wartość	nagrody	przekroczy	kwotę	760	zł,	od	wartości	tej	nagrody	
zostanie	potrącony	podatek	dochodowy,	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami)	 	

5.	Po	dekoracji,	odbędzie	się	konkurs	z	wartościowymi	nagrodami,	do	wygrania,	będzie	m.in.						
tablet,	zegarek,	darmowe	wejścia	do	parków	rozrywki.	

10. Świadczenia	organizatora	
a) Każdy	zawodnik	otrzyma	pakiet	startowy.	
b) Zawodnicy	otrzymają	na	mecie	medal	pamiątkowy	
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c) Trasa	biegu	będzie	oznakowana.	(oznaczenia	co	1	km)	
d) Organizator	zapewnia	pomoc	ratowników	medycznych	podczas	trwania	imprezy.	

		
11. Postanowienia	końcowe	

a) Uczestnicy	 Biegu	 są	 zobowiązani	 do	 przestrzegania	 niniejszego	 regulaminu,	 przepisów	
Polskiego	 Związku	 Lekkiej	 Atletyki,	 ogólnych	 zasad	 bezpieczeństwa	 i	 stosowania	 się	 do	
poleceń	organizatorów	i	służb	porządkowych.	

b) Zawodnicy	 nagrodzeni	 w	 kategorii	 generalnej	 nie	 biorą	 udziału	 w	 podziale	 nagród	 dla	
poszczególnych	kategorii	wiekowych.	

c) Zakończenie	imprezy	oraz	rozdanie	nagród	będzie	miało	miejsce	na	Rynku	w	Wadowicach	od.	
Godz	17:45.	

d) Podczas	biegu	 zawodnicy	muszą	posiadać	numery	 startowe	przypięte	do	 koszulki	 z	 przodu,	
centralnie	na	klatce	piersiowej.	

e) Odbiór	pakietów	startowych	możliwy	będzie	wyłącznie	w	Biurze	Zawodów.	
f) 	W	ramach	pakietu	startowego	zawodnik	otrzyma:	numer	startowy	i	agrari,	okolicznościowy	

techniczny	 T-shirt,	 posiłek	 po	 zawodach,	 kremówkę,	 torbę	 bawełnianą	 oraz	 upominki	 od	
sponsorów.		

g) Organizator	 zapewnia	 depozyt	 ubraniowy	 na	 czas	 trwania	 biegu	 zlokalizowany	 w	 Liceum	
Ogólnokształcącym	 w	 okolicy	 biura	 zawodów.	 Zawodnicy	 otrzymają	 w	 pakiecie	 startowym	
worek	 oznaczony	 numerem	 startowym,	 umożliwiający	 zdeponowanie	 rzeczy	 w	 specjalnie	
wyznaczonym	 miejscu.	 Worek	 można	 odebrać	 tylko	 na	 podstawie	 numeru	 startowego.	 W	
przypadku	 zgubienia	 przez	 zawodnika	 numeru	 startowego,	 Organizator	 jest	 zwolniony	 z	
odpowiedzialności	 za	 pobranie	 worka	 przez	 inną	 osobę.	 Zabrania	 się	 pozostawiania	 w	
depozycie	przedmiotów	wartościowych	oraz	dokumentów.	

h) Decyzje	 lekarzy	 dotyczące	 kontynuowania	 biegu	 podczas	 imprezy	 są	 ostateczne	 i		
nieodwołalne.	

i) W	przypadku	zgłoszenia	się	w	biurze	zawodów	jest	możliwość	otrzymania	niepełnego	pakietu	
startowego.	

j) W	przypadku	niespodziewanych	klęsk	żywiołowych	takich	jak	powódź,	grad,	huragan,	ulewny	
deszcz,	 burze	 z	 piorunami,	 Organizator	 zastrzega	 sobie	 możliwość	 odwołania	 imprezy	 i	
przełożenie	 jej	 na	 inny	 termin	 lub	 zmiany	 formuły	 zawodów.	 Organizator	 zastrzega	 sobie	
możliwość	 zmian	 z	 ważnych	 przyczyn	 w	 niniejszym	 regulaminie,	 o	 których	 ma	 obowiązek	
powiadomić	uczestników	Biegu,	najpóźniej	na	tydzień	przed	startem.	

k) 	Zawodnicy	biorą	udział	w	imprezie	na	własną	odpowiedzialność.	Organizator	nie	ubezpiecza	
uczestników	biegu	od	następstw	nieszczęśliwych	wypadków.	Wskazanym	 jest	ubezpieczenie	
od	następstw	nieszczęśliwych	wypadków	we	własnym	zakresie.	

l) W	sprawach	nie	objętych	regulaminem	rozstrzyga	Organizator.	

																		
					


