
Regulamin "II Biegu Zeloty" 
 

1. Organizator: 
Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ,,Sokół” Głogów Małopolski, pod 
honorowym patronatem Burmistrza Głogowa Małopolskiego Pawła Baja. 
Kontakt: 
Koordynatorzy biegu : 
 Z-ca Prezesa Ogniska TKKF - Kinga Walania, tel.698657367,                                                      

e-mail: kawu_kingawalania@interia.pl 
 Prezes Ogniska TKKF - Dorota Rejus, tel.664329196, e-mail: dorotarejus60@gmail.com 
 Beata Kopeć, tel. 726845708. e-mail: beata.profil@gmail.com  

 
Członkowie Zarządu Biegu: 
 Franciszek Zieliński, 
 Monika Rękosiewicz-Tokarz, 
 Tadeusz Szopiński, 
 
2. Termin i miejsce zawodów:  
02.12.2017 r. (sobota), godz. 11.00, Bór k. Głogowa Małopolskiego. 
Parking dla samochodów uczestników biegu obok strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku 
Łowieckiego (pierwszy oznakowany zjazd w las z drogi krajowej na strzelnicę, jadąc od 
Rzeszowa) i przy drodze dojazdowej. 
 
3. Cel imprezy: 
 uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych - Dowódcy Okręgu Głogów Małopolski 

chorążego Franciszka Litwina (pseudonimy: Zelota, Jan, Zaręba, Marian, Stach), 
 popularyzacja biegów przełajowych wśród młodzieży oraz dorosłych, 
 upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, 
 promocja regionu,  
 
4. Dystans: 5 km; kompleks leśny: drogi o podłożu piaskowym, częściowo utwardzone plus 
400 m asfaltu, 3 lekkie wzniesienia. 
 
5. Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie strzelnicy myśliwskiej. 
Wydawanie pakietów startowych rozpocznie się w sobotę od godz.7.30. W miarę możliwości 
osoby z Głogowa Młp. oraz okolic prosimy o odbieranie pakietów wcześniej celem 
usprawnienia procesu wydawania. 
 
6. Program: 
Sobota - 02.12.2017 r. 
 7.30 - 10.30 - wydawanie pakietów startowych, 
 9.45 - złożenie kwiatów przez delegację w ,,Miejscu straceń więźniów politycznych …” 
10.30 - rozgrzewka i otwarcie zawodów, 
11.00 - start biegu, 
11.50 - zamknięcie biegu, 
12.30 - dekoracja zwycięzców, wspólne ognisko, losowanie nagród dla osób, które ukończyły 
bieg (w zależności od dostępnych środków). 



7. Zgłoszenia zawodników: 
Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone.  
Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (wszystkie pola obowiązkowe) internetowy 
jest warunkiem uznania zgłoszenia za ważne i umieszczenia zawodnika na internetowej liście 
zgłoszonych do Biegu Zeloty. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione 
zgłoszenie. 
Limit 250 osób. Pierwszeństwo w starcie biegu mają osoby zgłoszone i widniejące jako 
"Opłacone". Osoby zapisane, ale nie będące opłacone będą usuwane z listy startowej, jeśli 
wyczerpie się limit zawodników. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej. 
Zgłoszenia internetowe na stronie http://timekeeper.pl/zawody/ do dnia 25 listopada           
( telefoniczne nie są przyjmowane). 
 
8. Opłaty startowe: 
Termin wpłaty: 
 do 27 października  - 35 zł, 
 do 25 listopada  - 40 zł, 
 bezpośrednio przed startem w Biurze Zawodów - 50 zł; o ile nie zostanie zamknięta 

wcześniej lista startowa. Po zapełnieniu listy nie będzie można dokonać zapisów w Biurze 
Zawodów. 

 
Po zarejestrowaniu należy dokonać wpłaty: 
 przelewem; w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, 
Dane do przelewu: 
Ognisko TKKF "Sokół" 
Ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12 
36-060 Głogów Młp. 
nr konta: 18 9159 0000 2001 0004 3209 0002 ( Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp.) 
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, opłata za II Bieg Zeloty. 
 poprzez płatność online (automatycznie). Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego 

wystarczy kliknąć na przycisk  „Opłać start” obok swojego nazwiska i postępować zgodnie 
z dalszymi instrukcjami. 

Uwaga! W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie jest zwracana. 
 
9. Informacje dla zawodników : 
Zawodnicy są zobowiązani posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji w biurze zawodów. 
Zawodnicy są zobowiązani do podpisania "Oświadczenia o zdolności do biegu". ( Zał. nr 1.) 
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zawodach po złożeniu oświadczenia rodziców 
(opiekunów) o zgodzie na udział w biegu. ( Zał. nr 2.) 
Niedozwolone jest wprowadzanie na teren strzelnicy zwierząt, obowiązuje kategoryczny 
zakaz biegu z psem!  
Zmiany na liście startowej można dokonać do 1 grudnia ( przepisanie danych zawodnika). 
Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy: chustka komin, medal, numer startowy, chip 
zwrotny, ciepły posiłek, woda, ciepłe napoje. 



Jest możliwość dla chętnych zamówienia koszulek z biegu; będą to koszulki z napisem II Bieg 
Zeloty; zamówienia za dodatkową opłatą będzie można dokonać poprzez timekeeper. Koszt 
koszulki: 25 zł. 
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad związanych z ochroną 
przyrody, ekologią, porządkiem na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania 
śmieci. Złamanie tego zakazu będzie dyskwalifikacją zawodnika! 
W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb porządkowych. 
 
Wydawanie numerów: 
Każdy zawodnik (zawodniczka) otrzyma numer startowy w ramach pakietu startowego w 
Biurze Zawodów - w przypadku odbioru numeru startowego za inną osobę (rodzinę, 
przyjaciół) należy okazać dowód tożsamości, wypełnić oświadczenie i złożyć czytelny podpis.  
 
Oznakowanie trasy: 
 Trasa będzie oznakowana za pomocą tabliczek na słupkach ( co 1 km) oraz taśm. 
 Postępowanie na trasie zawodów: zawodnicy biegną od startu do mety po oznakowanej 

trasie. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne.   
 Obowiązuje bezwzględny limit czasowy ukończenia biegu - 50 min - zawodnicy wolniejsi 

nie powinni utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom w wyprzedzaniu przez 
szybszych. 

 
Postępowanie na mecie:  
Zawodnik po przekroczeniu linii mety jest zobowiązany do zwrócenia swojego ,,chipa” 
organizatorom pod rygorem dyskwalifikacji. 
 
Protesty: 
 Ewentualne protesty należy składać  wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej. 
 Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych wyników na 

tablicy ogłoszeń znajdującej się w Biurze Zawodów. Przebywanie na trasie Biegu Zeloty 
bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. 

 
10. Wyniki: 
Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców biegu. Po tym czasie 
wyniki zawodników dekorowanych zostają uznane za oficjalne. 
Wyniki biegu uwzględniać będą następujące klasyfikacje: 
1) OPEN, (OPEN kobiet + OPEN mężczyzn), 
2) z podziałem na następujące kategorie wiekowe (w kategoriach wiekowych przewiduje się 
puchary, nagrody w zależności od pozyskania sponsorów): 
- K./M. - 16 - 29 lat,  
- K./M. - 30 - 39 lat, 
- K./M. - 40 - 49 lat, 
- K./M. - 50 - 59 lat, 
- K./M. - 60 i więcej lat.  
Uwaga: obowiązuje data urodzenia 
3) Kategoria Służby Mundurowe; oddzielnie kobiet i mężczyzn ( miejsca I-III). 



11. Nagrody: 
 Oprócz pucharów przewidziane są nagrody kwotowe/ rzeczowe dla pierwszych 3 kobiet i 
pierwszych 3 mężczyzn w biegu; w zależności od pozyskania sponsorów. 
Nagrody w kategoriach Open oraz w kategoriach wiekowych nie dublują się.  
Ewentualne puchary (nagrody) dla innych uczestników, którzy ukończyli bieg takich jak: 
Ilość i wartość fantów do losowania uzależnione są od pozyskania sponsorów. 
 
12. Uwagi końcowe: 
Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095). Uczestnictwo w 
biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku 
zawodnika przez Organizatorów  ,,Biegu Zeloty” we wszystkich środkach komunikacji. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników, którzy zapisując się 
oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie istnieją przeciwwskazania medyczne do 
uczestnictwa w zawodach biegowych. Każdy uczestnik podpisze własnoręcznie oświadczenie 
o braku przeciwwskazań do udziału w ,,Biegu Zeloty”. 
Bieg odbędzie się pomimo złych warunków pogodowych.  
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 
organizatorowi ,,Biegu Zeloty”. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny. 
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. 
Załączniki do regulaminu: 
 zał.  nr 1; Oświadczenie zawodnika o zdolności do biegu. 
 zał. nr 2; Oświadczenie o zgodzie na udział w biegu dla zawodników niepełnoletnich. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. nr 1. 
 
.................................................................... (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA O ZDOLNOŚCI DO BIEGU: 
            Oświadczam, że mój aktualny stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w "II Biegu 
Zeloty" organizowanym przez Ognisko TKKF "Sokół', w Głogowie Małopolskim w Borze, na 
dystansie 5 km w dniu 02.12.2017 r. Startuję w biegu na własną odpowiedzialność. Zwalniam 
z wszelkiej odpowiedzialności organizatorów biegu na wypadek zranień, utraty zdrowia lub 
życia. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem biegu i akceptuję zawarte w nim 
zapisy. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych 
w karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych 
Dz.Ust. nr 133), przez Organizatora do celów organizacyjnych. 
Równocześnie zgadzam się na publikację mojego  wizerunku w związku z promocją 
 i materiałami medialnymi " II Biegu Zeloty", w tym publikacji wyników, zdjęć, sprawozdań  
z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych. Nie będę 
wnosił/a żadnych roszczeń finansowych związanych z tego typu publikacjami. 
 
Głogów Młp., dnia............                                    Czytelny podpis................. 
 
Zał. nr 2. 
.................................................................... (imię i nazwisko zawodnika niepełnoletniego) 
..................................................................... ( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
...............................................(rodzaj i numer tożsamości Rodzica/ Opiekuna prawnego) 

 
 

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA UDZIAŁ W BIEGU DLA ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH: 
Ja niżej podpisany/a, jako Rodzic/Opiekun prawny w/w osoby niepełnoletniej, wyrażam 
zgodę na jej udział w biegu „II Bieg Zeloty” organizowanym przez Ognisko TKKF "Sokół',  
w Głogowie Małopolskim w Borze,  na dystansie 5 km w dniu 02.12.2017 r. Oświadczam, że 
nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa mojego dziecka / podopiecznego w biegu 
oraz, że biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka/podopiecznego i jego udział w 
tego typu imprezie rekreacyjno-sportowej. Niniejszym oświadczam, że nie będę miał/a 
roszczeń do Organizatora w przypadku zaistnienia niezależnego od nich wypadku. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem biegu i akceptuję zawarte w nim zapisy. 
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka/ 
podopiecznego zawartych w karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 
o ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133), przez Organizatora do celów organizacyjnych. 
Równocześnie zgadzam się na publikację wizerunku  mojego dziecka/ podopiecznego, 
 w związku z promocją i materiałami medialnymi " II Biegu Zeloty", w tym publikacji 
wyników, zdjęć, sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w 
informatorach branżowych. Nie będę wnosił/a żadnych roszczeń finansowych związanych z 
tego typu publikacjami. 
Głogów Młp., dnia ……………                       ........................................................................ 
 

Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 


