
 
 

Bieg charytatywny „Piątka dla Patryka” 

Regulamin biegu 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem biegu charytatywnego „Piątka dla Patryka” jest grupa 

ROZBIEGANE DOBCZYCE. 

 

II. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU 

1. Bieg odbędzie się dnia 5.02.2017 (niedziela) o godzinie 13:00                                

w Dobczycach, na ul. Budowlanych (miejsce dawnej giełdy 

samochodowej). 

2. Trasa będzie liczyć 5 km i będzie składała się z dwóch pętli. 

3. Bieg można zakończyć po przebiegnięciu jednej pętli. 

4. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń 

osób zabezpieczających trasę biegu. 

 

III. UCZESTNICTWO  

1. Bieg ma charakter otwarty – mogą wziąć udział wszyscy, jednak dzieci                              

i młodzież do 18 roku życia muszą okazać pisemną zgodę rodziców bądź 

opiekunów prawnych (wzór w załączniku oraz będzie dostępny w biurze 

zawodów) 

2. Warunkiem uczestnictwa jest: 

a) Pełna akceptacja niniejszego regulaminu. 

b) Świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność. 

c) Uiszczenie opłaty startowej. 

d) W przypadku osób niepełnoletnich okazanie pisemnej zgody 

rodzica bądź opiekuna prawnego. 

3. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako: 

a) Przyjęcie warunków regulaminu biegu. 

b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

przeprowadzenia zawodów. 

c) Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych oraz 

wizerunku w środkach masowego przekazu przez organizatora                    

i partnerów biegu. 

4. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zidentyfikowany w Biurze 

Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości. 

 

 

 



 
 

IV. OPŁATY STARTOWE 

1. Opłata startowa wynosi: 

a) Dla osób poniżej 18 roku życia: minimum 10 zł  

b) Dla osób powyżej 18 roku życia: minimum 20 zł 

2. Ze względu na charytatywny charakter biegu istnieje możliwość uiszczania 

dowolnej większej kwoty w ramach opłaty startowej.  

3. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi. 

4. Sposób dokonania opłaty: w Biurze Zawodów w dniu biegu do puszki 

organizatora zbiórki na rzecz chorego Patryka. 

5. Kwota uzbierana z opłat startowych zostanie w całości przekazana na 

rzecz chorego Patryka. 

 

V. POMIAR CZASU I LIMITY 

1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów 

elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych 

pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo 

zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek 

modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował 

dyskwalifikacją.  

2. Numer z chipem jest własnością Personal Best i podlega zwrotowi do 

pojemników ustawionych za linią mety. Numer z chipem należy zwrócić 

także przy rezygnacji ze startu lub wycofaniu się w czasie zawodów. 

3. Limit na ukończenie bieg to 1 h (do godziny 14:00). 

 

VI. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE  

1. Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem formularza internetowego  

2. Limit numerów startowych - 800. 

3. Potwierdzeniem zgłoszenia jest nadany numer startowy. 

4. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: formularz zgłoszeniowy 

5. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 03 lutego 2017 roku 

do godziny 08:00. 

6. Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniu 05 

lutego 2017 roku ( pod warunkiem niewyczerpania limitu uczestników 

wcześniej ). 

 

VII. BIURO ZAWODÓW 

1. Biuro Zawodów będzie czynne dnia 5.02.2017 (niedziela) w godzinach 

11:00-12:30. 

2. Biuro Zawodów mieścić się będzie na ulicy Budowlanych w Dobczycach, 

nieopodal linii startu. 

3. W biurze zawodów uczestnicy otrzymują numery startowe. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8c7vUzQWc0aotphblhX8hpjoir4QiYm0F_KxVt52OIeinwQ/viewform


 
 

4. Depozyt odzieży czynny w godz. 11:00-14:30 (odbiór depozytu na podstawie 

numeru startowego). Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe 

zdeponowane w przechowalni. 

 

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY 

1. Będą prowadzone dwie klasyfikacje: 

a) Kobiet OPEN 

b) Mężczyzn OPEN 

2. W każdej kategorii nagrodzone zostaną 3 najszybsze osoby.  

3. Aby zostać sklasyfikowanym należy pokonać pełny dystans 5 km. 

4. Dla zwycięzców przewidziano pamiątkowe puchary oraz drobne nagrody 

rzeczowe. 

5. Każdy uczestnik który ukończy bieg „Piątka dla Patryka”, niezależnie od 

ilości pokonanych pętli, otrzyma pamiątkowy medal. 

6. Nagrody przewidziane przez organizatora zostaną wręczone zaraz po 

zakończeniu biegu.  

 

 

IX. ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 

1. Każdy uczestnik biegu „Piątka dla Patryka” jest zobowiązany do 

przestrzegania Prawa o Ruchu Drogowym.  

2. Osoby pozostające na trasie po zakończeniu biegu (po godzinie 14:00) 

robią to na własną odpowiedzialność. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak by były 

widoczne dla sędziów przez cały czas biegu. 

3. Uczestników biegu obowiązuje regulamin. 

4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń 

służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników Biegu. 

5. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, 

które są pod wpływem alkoholu lub używek oraz w jakikolwiek sposób 

zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie 

z regulaminem. 

6. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji 

zawodnika. 

7. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na starcie, mecie 

oraz w czasie trwania Biegu.  

8. Uczestnicy biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im 

przysługiwać względem Organizatora w związku z uczestnictwem w biegu 



 
 

charytatywnym „Piątka dla Patryka”. 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie 

trwania imprezy. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy                           

z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje 

wyłącznie organizatorowi. 

 
 


