
BIEG DLA SZYMONKA
REGULAMIN                          

I.        CEL
- popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia,
- wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu,
- wspieranie organizacji charytatywnych,
- bieg na dystansie 5 i 10 km

II.       ORGANIZATOR
- Klub Sportowy „Koziołek”

III.       PARTNER IMPREZY
- Fundacja PKO

IV.       WSPÓŁORGANIZATORZY
- Pomiar Czasu „Time-Sport.pl”
- Gmina Reńska Wieś
- Park Run Kędzierzyn-Koźle
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

V.     TERMIN I MIEJSCE
- Niedziela 09.07.2017 r., Dębowa
- start i meta – plaża przy WOPR, Bar ŻWIREK
- godz. 10:00 – bieg na 5 i 10 km

VI.    TRASA BIEGU
Dystans 5 i 10 km aleja wokół akwenu Dębowa – pętla 5 km

VII.     UCZESTNICTWO

Do biegu na 5 i 10 km dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu biegu mają 
ukończone 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą oświadczenie
o starcie na własną odpowiedzialność. 
UWAGA! Zawodnicy niepełnoletni startują tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej
zgody rodziców / opiekunów prawnych obecnych podczas weryfikacji w biurze 
zawodów.

VIII.    ZGŁOSZENIA
Pod linkiem : http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3241
Zgłoszenia w biurze zawodów: Bar ŻWIREK (plaża WOPR) 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3241


w dniu 09.07.2017 r. w godz. 8:00-9:45
Wszelkie informacje: tel. Robert 605400026.
info: www.maratonypolskie.pl 

IX.     KLASYFIKACJA 
- generalna kobiet – mężczyzn (na 5 i 10 km)

X.     NAGRODY
- klasyfikacje generalne: puchary i nagrody za miejsca: M I-III, K I-III 
- uczestnicy,  którzy ukończą bieg otrzymują  trofea pamiątkowe 
            
XI.     SPRAWY FINANSOWE
- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,
- koszty osobowe uczestnicy lub jednostki delegujące,
- opłata startowa 25 zł. Wpłatę należy wpłacić na konto:
  Bank BGŻ 41 2030 0045 1110 0000 0314 9830 
  Klub Sportowy „KOZIOŁEK” ul. Łukasiewicza 57 a, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  z  dopiskiem „BIEG DLA SZYMONKA”, imię i nazwisko zawodnika” do dnia
  07.07.2017 r. (dowód wpłaty przedstawiamy w biurze).
- opłata startowa w dniu zawodów wynosi 40 zł, kwotę należy uiścić w biurze zawodów, 
  dnia 09.07.2017 r. w godz. od 08:00 do 9:45
  Dochód z imprezy zostanie przekazany na leczenie Szymona Świdra.

   Limit uczestników = 200 osób.
W ramach wpisowego uczestnicy mają zagwarantowane: trofea pamiątkowe, pomoc 
medyczną, pomiar czasu, zabezpieczenie trasy, ciepły posiłek, herbatę i kawę, 
ciasteczko i takie tam oraz wodę jak również dobrą zabawę z Koziołkiem i resztą 
świata!!!

XII.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- ostateczne interpretacje Regulaminu należą do organizatorów,
- organizator przewiduje zwiększenie limitu startujących,
- miejsca parkingowe dostępne przy Hula Gula i wjeździe na plażę,
- biuro zawodów: Zgłoszenia w biurze zawodów: Bar ŻWIREK (plaża WOPR) 
- nie przewidujemy udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu biegu, 
numery zwrotne
- zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie,
- grochówka (ciasteczko i takie tam),
- ogłoszenie wyników, losowanie nagród i rozdanie pucharów  ok. 12:00.

http://www.maratonypolskie.pl/

