
Bieg Szlakiem Papieskim
Kilometry Caritas

29.05.2016 Sosnowiec

Cel
Propagowanie biegania, zdrowego trybu życia i walki z uzależnieniami.
Promocja regionu i województwa śląskiego
Promocja Sosnowca oraz marki Auchan – jako przyjaznym biegaczom.
Promocja 20 lecia Auchan w Polsce
Próba pobicia Rekordu Guinnessa na najdłuższy ciąg jedno nominałowych monet
"Kilometry Caritas"

Organizator
Auchan Sosnowiec

Wsparcie organizatorskie:
Fundacja Sport i Sztuka „FENIX” Tomasz Katan
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Straż Pożarna w Sosnowcu
Policja i Straż Miejska w Sosnowcu
Urząd Miasta w Sosnowcu

Patronat:
Honorowy Patronat Prezydenta Sosnowca
Arkadiusza Chęcińskiego

Termin
29.05.2016 godzina 12:00 / 

Dystans:
Bieg Szlakiem Papieskim - 21,097 km
Urodzinowa Szóstka - 6 km

Biuro Zawodów

Szkoła sportowa na ulicy Kisielewskiego 4B Sosnowiec

Start / Meta Bieg i Marsz
Okolice Stoku Narciarskiego Środula
Sosnowiec przy skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i alei Księdza Franciszka Blachnickiego 
Meta – szczyt górki Środula



godziny startu: 12:00 - Bieg Szlakiem Papieskim
13:00 - Urodzinowa Szóstka Bieg

   
Zaplecze
Osobne Szatnie dla Panów i Pań
Depozyt ( odbiór po okazaniu numerka startowego)
Toalety przy Biurze Zawodów
 
Catering
Woda na Mecie  
W punkcie odżywczym co 5 km – woda, izotonic, żelki, banan

Trasy:
Bieg Szlakiem Papieskim 21,097 km    MAPA

Urodzinowa Szustka Bieg 6 km   MAPA
 
Uwaga
 
Zawody odbędą się również w przypadku utrudnionych warunków pogodowych.  
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przeniesienia zawodów w 
przypadku żałoby narodowej, warunków atmosferycznych zagrażających życiu lub zdrowiu
zawodników. O takiej ewentualności organizator powiadomi zawodników poprzez SMS-y 
najwcześniej jak będzie to możliwe.

Uczestnicy
Bieg Szlakiem Papieskim jest otwarty zarówno dla biegaczy zrzeszonych w klubach jak i 
dla amatorów, którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy, uiścili opłatę startową oraz 
posiadają aktualne badania lekarskie lub w dniu zawodów podpiszą oświadczenie o braku 
przeciwwskazań do uprawiania biegania i że uczestniczą w zawodach na własną 
odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez 
uczestników jak i spowodowane przez uczestnika osobom trzecim.
Opiekę medyczną w trakcie biegu sprawować będą ratownicy wraz z karetką pogotowia.
W zawodach mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia w przypadku dystansu 20 KM i od
10 lat w przypadku biegu na 6 km. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać 
zgodę rodziców lub prawnych opiekunów do wzięcia udziału w zawodach do wglądu w 
biurze zawodów.

Zgłoszenia
poprzez stronę internetową:
www.fsis.pl/auchan
w dniu zawodów do godziny 11:45

Weryfikacja
W biurze zawodów należy posiadać dowód osobisty i dokument potwierdzający dokonanie
opłaty startowej. Wydawanie numerków zostaje zakończone na 15 minut przed 
rozpoczęciem zawodów

Opłata
Pobiera się opłatę startową w wysokości:
od 21 zł – Bieg Szlakiem Papieskim

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=stiudisyacahabyv
http://www.fsis.pl/
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ysjiiuufyhccrlun


od 15 zł – Urodzinowa Szóstka
do dnia 20.05.2016

od 50 zł w dniu zawodów 29.05.2016

Wprowadzony zostaje limit uczestników wynoszący 500 osób !

CAŁOŚĆ OPŁAT ZOSTANIE PRZEKAZANA NA AKCJE 
KILOMETRY CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

Wpłata
Opis: KILOMETRY CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ Nazwisko, Imię, Miasto, 
dystans
Nr konta:  18 2490 0005 0000 4600 3942 5752.

Klasyfikacja

Bieg Papieski 
OPEN 1-5 miejsca K i M – Statuetka, Dyplom, Nagroda rzeczowa

6 km Bieg
OPEN 1-5 miejsca K i M – Statuetka, Dyplom, Nagroda rzeczowa
 
Zawodnicy którzy ukończą bieg otrzymają:
okolicznościowy medal
okolicznościową koszulkę

Postanowienia Końcowe
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i 
bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas 
poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem 
samochodowym.
Wszelkie protesty i uwagi dotyczące klasyfikacji, należy składać w formie pisemnej w dniu
zawodów najpóźniej półgodziny po zakończeniu zawodów - przed rozpoczęciem dekoracji
zwycięzców
Zakończenie Zawodów połączonych z dekoracją zwycięzców i losowaniem nagród 
przewidziane jest na 15:00 ( w miarę możliwości jak najwcześniej)
W razie spraw spornych Organizator decyduje o sposobie i czasie ich rozwiązania

Kontakt
www.fsis.pl
katan.tomasz@gmail.com
605 784 673 ( między godziną 10:00 – 18:00 / poniedziałek – piątek)


