
REGULAMIN BIEGU  

Kormorany biegają 

III bieg ku pamięci ofiar stanu wojennego 
 

1. CELE IMPREZY: 

 Upamiętnienie ofiar spowodowanych wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce w latach 1981-1983. 

 Popularyzacja wydarzenia OSFP Kormorany oraz biegania jako zdrowej formy spędzania wolnego 

czasu. 

 Zachęcenie studentów do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

 Poznanie uroków okolic miasteczka studenckiego Kortowo. 

 Promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako uczelni przyjaznej studentowi. 

 

2. ORGANIZATOR: 

Akademicki Klub Turystyczny w Olsztynie 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
- 11 grudnia 2016 r. (Niedziela) – godzina 13:00 

- Miasteczko studenckie Kortowo w Olsztynie z przylegającymi do niego terenami zielonymi. 

- Biuro zawodów znajduję się w Akademickim Klubie Turystyczny przy ul. Kanafojskiego 3, DS 1 (wejście od 

strony rzeki Kortówka) 

 

4. DANE TECHNICZNE BIEGU: 

- Start biegu: W parku przed halą UWM przy ul. Prawocheńskiego 7 

- Meta: Aleja Ofiar Katyńskich (za tzw. Górką Kortowską)  

- Dystans: około 5 kilometrów  

- Trasa będzie przebiegała przez park kortowski, miasteczko studenckie Kortowo oraz las Kortowski.  

- Charakter trasy: bieg przełajowy 

- Limit czasowy: 1 godzina. 

- Bieg odbędzie się z pomiarem czasu, bez atestu PZLA 

 

5. UCZESTNICTWO: 

- W biegu mogą uczestniczyć wszystkie chętne osoby pełnoletnie, które do dnia biegu ukończyły 18 lat 

- Uczestnik zawodów przed startem podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem biegu 

- Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie 

- Każdy uczestnik po przebiegnięciu mety otrzyma pamiątkowy znaczek okolicznościowy. 

- Limit uczestników wynosi 30osób 

 

6. ZGŁOSZENIA: 
- Rejestracja zawodników za pomocą przelewu do dnia 7 grudnia 2016r.  - Wpisowe w kwocie 10zł  

Nr konta: 58 1140 2004 0000 3002 7400 9672  

Nazwa odbiorcy: Patryk Połom 

W tytule: IMIĘ i NAZWISKO III bieg ku pamięci ofiar stanu wojennego  

 

- Możliwość rejestracji w dniu zawodów w godzinach 11:00-12:30 - Wpisowe w kwocie 20zł 

 

W skład pakietu wchodzi: 

- Numer startowy, agrafki, posiłek po biegu 

 

7. Nagrody 

Pierwsze trzy osoby z najlepszymi czasami w swoich kategoriach M-OPEN i K-OPEN otrzymają medal 

Po wręczeniu medali losowanie plecaka zasponsorowanego przez SKLEPBIEGOWY.com 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

 Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i biorą pełną odpowiedzialność za swój udział w 

biegu. 

 Osoby biorące udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i 

udostępnianie ich w środkach masowego przekazu. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 Decyzje w sprawach spornych, nieporuszonych w regulaminie, podejmują organizatorzy. 

 Udział w zawodach jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 

KONTAKT: 

Email: osfp.olsztyn@gmail.com 

Telefon: 796 011 044 Patryk 

https://www.facebook.com/SklepBiegowyOlsztyn/
mailto:osfp.olsztyn@gmail.com?__xt__=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22event_type%22%3A%22clicked_open_url_action%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InN0eWxlIjoiMzgiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_page_about_tab%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22718520444955922%22%2C%22session_id%22%3A%22fb4b4b21916efe4d566c75e3adeb47f5%22%7D%7D


Trasa biegu:

 

 


