
Regulamin
VI Powiatowego Biegu Niepodległości 

Zduńska Wola - Strońsko 
Zduńska Wola, 11 listopada 2017 r.

ORGANIZATORZY:
1. Klub Sportowy Rajsport Sieradz Active Team 
2. Powiat Zduńskowolski

WSPÓŁORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Rajsport Active

CEL:
 propagowanie biegania  jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej, oraz 

krzewienie ducha sportu i uczciwego współzawodnictwa
 krzewienie postaw patriotycznych
 promocja zdrowego trybu życia 

I. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2017 r.

2. Start  o  godz.  12:30   z  Placu  Wolności  w  Zduńskiej  Woli  po  zakończeniu  uroczystości  pod 

pomnikiem Józefa Piłsudskiego. 

Biuro zawodów: ul. Getta Żydowskiego 4 (przy siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli – 

wejście od ul. getta Żydowskiego).

3. Długość trasy: ok. 10 km.

4. Trasa: (mapka poniżej) Rozpoczęcie biegu na pl. Wolności na wysokości pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego---> 2a okrążenia na pl. Wolności --->ul. Kościelna--->, ul. Widawska---> droga do Zapolic---

>  ul.  Główna,  aż  do  pierwszego  skrzyżowania,  skręt  w  prawo,  w  drogę  prowadzącą  do  pomnika 

upamiętniającego odzyskanie niepodległości przy cmentarzu w Strońsku—-> Meta

 Meta: Strońsko, pomnik upamiętniający odzyskania niepodległości przy cmentarzu.

Zawodnicy będą na trasie eskortowani przez oznakowane pojazdy na początku i na końcu biegu.



II. POMIAR CZASU
1. Organizator zapewnia profesjonalny, elektroniczny pomiar czasów  na  podstawie  chipów 
umocowanych do numeru startowego.

III. LIMIT CZASU
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny.  Przy przekroczeniu tego limitu zawodnik 
jest zobowiązany na żądanie służb porządkowych do zdjęcia numeru startowego i opuszczenia trasy.

IV. PUNKT ODŚWIEŻANIA 
Na mecie biegacze otrzymają wodę oraz posiłek regeneracyjny. 



V. UCZESTNICTWO
1. W V Powiatowym Biegu Niepodległości prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej 

do dnia 11 listopada 2017 roku ukończą 18 lat. Osoby od 16. roku życia mogą wystartować w 
biegu pod warunkiem dostarczenia pisemnego zezwolenia od rodziców lub opiekuna prawnego 
(załącznik poniżej).

2. 2.  Wszyscy  zawodnicy  startujący  w  V  Powiatowym  Biegu  Niepodległości  muszą  zostać 
zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne 11 listopada 2017 r. (sobota) w godzinach 
10:00–12:00.

Adres Biura Zawodów: ul. Getta Żydowskiego 4 (przy siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej  
Woli).

3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują numer startowy z przypisanym indywidualnie numerem 
startowym  oraz  zwrotny  chip  elektroniczny.  Zawodnikom  po  przydzieleniu  chipów nie  wolno 
wymieniać się numerami między sobą.

4. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze 
Zawodów Dokumentu potwierdzającego tożsamość.  Osoby poniżej  18 roku życia,  dodatkowo 
pisemne  zezwolenie  rodziców  lub  opiekuna  prawnego.  Nie  wymaga  się  zaświadczenia 
lekarskiego, jednak uczestnik deklaruje stan zdrowia umożliwiający udział w biegu. Organizator 
zastrzega  sobie  prawo  do  weryfikacji  danych  osób  odbierających  numer  startowy  poprzez 
sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.

5. KAŻDY uczestnik biegu zobowiązany jest  wypełnić i  złożyć w Biurze  Zawodów oświadczenie 
zawodnika (załącznik  poniżej).  Odmowa złożenia oświadczenia jest  równoznaczna z brakiem 
możliwości startu w zawodach.

6. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  biegu  lub  jego  przerwania  bez  podania 
powodów.

ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą :

- elektronicznie na stronie www.e-gepard.eu do dnia  09.11.2017r. (pod warunkiem nie wyczerpania się 
limitu miejsc)

-  bezpośrednio  na  maila:  rajsport.sieradz@gmail.com  do  dnia  10.11.2017r.(pod  warunkiem  nie 
wyczerpania się limitu miejsc) - w zgłoszeniu należy podać wszelkie dane : - dokładną datę urodzenia, 
miejscowość, numer telefonu, mail, ewentualnie klub.

-  osobiście  w  siedzibie  organizatorów:  Rajsport  przy  ul  Warszawskiej  6,  98-200  Sieradz  do  dnia 
10.11.2017r.  pn-pt  godz  9-17  sob  9-13  (pod  warunkiem  nie  wyczerpania  się  limitu  miejsc)  oraz 
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli w Wydziale Promocji przy ul. Królewskiej 10, pok. 1 

- osobiście w biurze zawodów w dniu 11.11.2017r.  (tylko w przypadku nie wyczerpania się limitu 
miejsc) do godz 11:30 

limit zawodników wynosi: 200 osób

2.  Za  zgłoszenie  uważa  się  wypełnienie  formularza,  wypełnienie  i  złożenie  oświadczenia 
( umieszczonego na końcu regulaminu) i dokonanie opłaty startowej w kwocie:



20zł  do 15.10.2017  elektronicznie  bądź  gotówka  w firmie  Rajsport  Sieradz  (Warszawska  6  98-200 
Sieradz)

25zł  do 09.11.2017  (wpłaty elektroniczne przesłane po tym terminie  nie  będą uwzględniane i  będą 
zwracane- liczy się data zaksięgowania przelewu)

40zł   -   pakiet startowy w dniu zawodów - wpłaty przyjmowane są gotówką do godz 11:30

płatne na poniższe dane:

Klub Sportowy Rajsport Sieradz Active Team w Sieradzu 

ul. Warszawska 6, 98-200 Sieradz 

96 1750 0012 0000 0000 2366 3368 Raiffeisen Polbank. 

UWAGA WAŻNE: W tytule: bieg niepodległości + imię i nazwisko. 

W  przypadku  rezygnacji,  dyskwalifikacji  lub  wycofania  się  uczestnika,  organizator nie  zwraca 
wpisowego.  

UWAGA:

Osoby,  które  dokonują  opłaty  elektronicznej  w  ostatnich  wyznaczonych  przez  organizatora 
dniach (maksymalnie 09.11.2017-liczy się data zaksięgowania przelewu) proszone są o zabranie 
ze sobą dowodu wpłaty wpisowego, na podany wyżej  numer konta.  W przypadku nie posiadania 
takiego dowodu i braku możliwości zweryfikowania otrzymania tej płatności przez organizatora zawodnik 
chcąc wziąć udział w zawodach, będzie musiał zapłacić wpisowe w wyższej wysokości – bezpośrednio 
w kasie Biura Zawodów. 

Administrator strony internetowej http://www.e-gepard.eu/ będzie umieszczał potwierdzenie opłaconego 
zgłoszenia danego zawodnika do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpisowego. 

VIII. PAKIET STARTOWY
Zawodnik otrzymuje w pakiecie numer startowy wraz z chipem do elektronicznego pomiaru czasu, medal 
okolicznościowy (pod warunkiem ukończenia biegu) oraz pakiet żywieniowy.

IX. KLASYFIKACJE
Podczas VI Powiatowego Biegu Niepodległości prowadzone będą następujące klasyfikacje: klasyfikacja 
generalna kobiet i mężczyzn (I-III).

 X. TRANSPORT
Ze względu na specyfikę biegu organizator zapewnia możliwość skorzystania z  busa transportującego 
zawodników z Mety (Strońsko) na miejsce Startu (Zduńska Wola). Zawodnicy mają także możliwość 
umieszczenia rzeczy osobistych w busie przed startem biegu celem przewiezienia ich przez organizatora 
na miejsce mety. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników. Zawodnicy 
zobowiązani są podjąć rzeczy osobiste na mecie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do  przedniej 
części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego 
modyfikacja  jest  zabroniona  pod  karą  dyskwalifikacji.  Numery  startowe  są  bezzwrotne.  Chip 



elektroniczny  należy  zwrócić  organizatorowi  na  mecie  po  zakończeniu  zawodów.  Za 
niezwrócenie chipa organizator narzuci kare w wysokości 35zl.

2.  Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez 
ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się 
poruszania  po  trasie  biegu  na  rowerach  (z  wyłączeniem  osób,  które  będą  pełnić  funkcje 
porządkowe/bezpieczeństwa w uzgodnieniu z organizatorem Biegu

3. Uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 
zezwalają  na korzystanie  ze swojego wizerunku,  zdjęć,  filmów na potrzeby organizatora tj.  internet, 
prasa, ulotki, plakaty itp. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w 
celu zapewnienia właściwej realizacji biegu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami 
zewnętrznymi. 

5. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z 
tytułu  choroby,  wypadku,  odniesienia  obrażeń,  śmierci  lub szkód,  jakie mogą wystąpić  w związku z 
obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. 

7.  Wiążąca  i  ostateczna  interpretacja  niniejszego  regulaminu  przysługuje  wyłącznie  organizatorom 
biegu.

W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.

Organizatorzy

Kontakt:
rajsport.sieradz@gmail.com
promocja@powiatzdunskowolski.pl

dział techniczny zapisów: 663-748-312

OŚWIADCZENIE

mailto:rajsport.sieradz@gmail.com
mailto:promocja@powiatzdunskowolski.pl


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Imię Nazwisko zawodnika)

Zgłaszając swój udział w VI Bieg Niepodległości Zduńska Wola - Strońsko  w dniu 11.11.2017 oświadczam, że 

zapoznałem/am się z regulaminem biegu oraz akceptuję i zobowiązuję się do postępowania zgodnego z 

regulaminem, postanowieniami organizatorów, przepisami prawa i warunkami zabezpieczenia imprezy.

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w zawodach i startuję w nich na własną odpowiedzialność 

i ryzyko. Oświadczam, iż ja i moja rodzina/opiekunowie prawni nie będziemy rościli żadnych pretensji do 

organizatora z tytułu odniesionych kontuzji, utraty zdrowia lub życia. Świadomy/-ma odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń stwierdzam, że moje predyspozycje fizyczne pozwalają mi na pokonanie 

zakładanego dystansu.

Oświadczam iż nie jestem pod wpływem alkoholu, narkotyków i substancji psychotropowych oraz nie cierpię na 

żadne choroby mogące mieć istotny wpływ na mój udział w biegu.

….................................................................................................

miejscowość, data                         Podpis zawodnika

  

OŚWIADCZENIE

rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

Ja (imię i nazwisko).................................................................................... legitymujący się dowodem 

osobistym (nr i seria).................................. oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka/podopiecznego (imię i nazwisko) ....................................................................................... w VI Biegu 

Niepodległości  Zduńska  Wola  -  Strońsko w dniu 11.11.2017 oraz oświadczam, że biorę za nie pełną 

odpowiedzialność podczas trwania biegu. Jestem świadomy/-ma zagrażających niebezpieczeństw 

wynikających z uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego w biegu, oświadczam, że moje 

dziecko/podopieczny jest  w stanie pokonać zakładany dystans, nie będę  rościć żadnych pretensji do 

organizatora z tytułu odniesionych kontuzji, utraty zdrowia lub życia. 

Oświadczam, iż moje dziecko/podopieczny nie jest  pod wpływem alkoholu, narkotyków i substancji 

psychotropowych oraz nie cierpi na żadne choroby mogące mieć istotny wpływ na jego udział  w biegu. 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z regulaminem imprezy i w pełni akceptuje jego warunki.

Z poważaniem:         …....................................................

(czytelny podpis) 


