
Regulamin IV Biegu Rodzinnego w Chwiramie  

pod patronatem 

Wójta Gminy Wałcz  

na dzień 9.09.2017 

 
I. Organizator:  

 

Wójt Gminy Wałcz – Jan Matuszewski , Sołtys i Rada Sołecka wsi Chwiram . 

 

II. Cel: 

 

1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport. 

2.  Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych. 

3. Upowszechnianie i popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i 

podnoszenia sprawności fizycznej oraz czynnej formy wypoczynku . 

4. Propagowanie rywalizacji w duchu „ fair play ”. 

5. Przypomnienie tradycyjnych idei olimpijskich. 
   
 

III. Termin i miejsce: 

 

1. Bieg  odbędzie  się  9 września 2017 r.   

 

2. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godzina .  
  
3. Długość trasy – 3.200 m. ( 3,2 km )  

 

4. Start o godzinie 16:15 – linia startu IV Biegu Rodzinnego – plaża nad jeziorem 

Chwiram . 

 

5. Trasa wiedzie według oznaczeń na trasie  – start na drodze przy plaży – ścieżką 

pieszo – rowerową nad jeziorem – skręt w prawo na ścieżkę pieszo – rowerową do 

Wałcza ( 150 m  ) – skręt w lewo w kierunku parkingu przy Gimnazjum – skręt w 

lewo wbiegamy na chodnik i biegniemy wzdłuż głównej drogi przez wieś Chwiram 

chodnikiem po prawej stronie – przy zakręcie na Różewo biegniemy prosto ok. 150 

metrów – następnie skręcamy w lewo i biegniemy do mety nad jeziorem przy altanie 

– koniec biegu . 

 

6. Trasa biegu ze zróżnicowaną nawierzchnią ( droga gruntowa, brukowcowa, asfalt, 

płyty drogowe, kostka brukowa, szuter ) wymagająca wysiłku i ostrożności bez 

wzniesień  .  

 

7. Bieg odbędzie się przy ruchu kołowym na drodze powiatowej przez wieś. Trasa 

będzie oznakowana tablicami informacyjnymi o kierunku biegu. Na trasie będą osoby 

regulujące ruchem i ostrzegające o zbliżających się pojazdach . 

 



IV. Warunki uczestnictwa: 

 

1.  Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, bez względu na wiek i płeć, która 

podpisze oświadczenie o stanie zdrowia uprawniające do startu .  

 

2. W biegu uczestniczą co najmniej 2 osoby spokrewnione ze sobą lub tworzące 

rodzinę ( startują i wbiegają na metę razem ).  

 

3. W biegu mogą brać udział także osoby pojedynczo . 

 

4.  Warunkiem  udziału  w  Biegu  Rodzinnym  jest zgłoszenie osobiste na telefon, 

esemesem na nr 604 348 307 lub na e-mail ug.marek@wp.pl  do  dnia 05.09.2017 r.  

 

5.  Udział w biegu jest bezpłatny . 
  
6. Wpisanie na listę nastąpi po wpłynięciu zgłoszenia do udziału w biegu . 
  
7.  Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani . Podczas  weryfikacji 

zawodnicy  muszą  posiadać dokument  potwierdzający  tożsamość ze 

zdjęciem 

 

8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod 

oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie 

zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych . 

 

9. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować w biegu pod warunkiem złożenia 

pisemnej zgody dorosłego opiekuna na udział w Biegu podczas weryfikacji 

zawodników. 

 

10.Weryfikacja zawodników, wydawanie koszulek odbędzie się na pół godziny przed 

startem .  
  
   
V. Klasyfikacja 

 

1. W biegu nie będą prowadzone żadne klasyfikacje. 

 

2. Bieg posiada formułę otwartą, liczy się uczestnictwo i ukończenie trasy Biegu . 

 

 

VI. Nagrody 

 

1 . Każdy zawodnik po ukończeniu biegu na mecie otrzyma pamiątkowy medal. 

 

1. Dla zespołów rodzinnych za zajęcie 5 pierwszych miejsc przewidziano puchary . 

 

3 . Wśród wszystkich uczestników zespołów rodzinnych, którzy ukończą bieg, 

zostaną  przyznane nagrody rzeczowe .  



 

4. Warunkiem udziału w losowaniu nagród rzeczowych jest : ukończenie biegu przez 

zespół rodzinny, osobisty udział przy ogłoszeniu wyników losowania i osobisty 

odbiór nagrody .  
  
VII. Postanowienia końcowe: 

 

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

 

2. Organizator zapewnia : okolicznościowe koszulki, napoje chłodzące, słodki 

poczęstunek, kiełbasę na ognisko do pieczenia na miejscu, ciepły posiłek . 

 

3. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność . 

 

4. Uczestnik Biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i zobowiązany jest 

do jego przestrzegania  

 

5. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych 

materiałach promocyjnych w formie drukowanej ( prasa, plakaty, foldery ) . 

 

6. Pobranie okolicznościowej koszulki przez zawodnika oznacza że : uczestnik 
Biegu zapoznał się z regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego 
przestrzegania.  

 

7. Każdy uczestnik biegu musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem celem 

okazania podczas weryfikacji. 

 

8. Organizator nie przewiduje limitu zgłoszeń .  

 

9. Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 
 

10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 

11. Organizator zastrzega prawo do zmiany i aktualizacji regulaminu . 

 


