
Regulamin biegu
„III Bieg po zdrowie ze szkołą w Drzonkowie”

I Organizatorzy.
Organizatorem biegu jest Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze.

II Cele.
• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji

ruchowej.
• Popularyzacja i promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.
• Promocja Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze.

III Termin i miejsce.
1. Bieg odbędzie się 9 czerwca 2018 r. na dystansie 7 km.
2. Bieg rozpocznie się o godzinie 10.00.
3. Start i meta biegu będą umieszczone przy zespole boisk sportowych ZE nr 4 w

Drzonkowie.
4. Bieg odbędzie się na nawierzchni szutrowo-piaszczystej. Trasa biegu prowadzić będzie

przez drogi polne miasta Zielona Góra. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 2
kilometry.

5. Trasa nie posiada atestu PZLA.
6. Wręczenie nagród odbędzie się o godz. 12.30 przed ZE nr 4 w Drzonkowie, przy scenie.

IV Limit czasu.
1. Zawodników startujących na dystansie 7 km obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5

godziny od strzału startera. Po tym czasie zawodnicy zobowiązani są do przerwania biegu
i zejścia z trasy.

V Uczestnictwo.
1. W biegu mogą startować osoby powyżej 18 roku życia.
2. Osoba startująca przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem

fizycznym oraz z ryzykiem i zagrożeniem utraty zdrowia lub wypadkiem.
3. Każda osoba startująca w biegu na 7 km zobowiązana jest do podpisania stosownego

oświadczenia przed biegiem. W przypadku startu osób niepełnoletnich obowiązkowa jest
zgoda prawnego opiekuna dziecka.

VI Zgłoszenia, wpisowe i pakiety startowe.
1. Zapisów na bieg można dokonywać od dnia 15.04.2018 r. do dnia 05.06.2018 r. przez

stronę internetową www.super-sport.com.pl.
2. Opłata startowa za bieg wynosi 30 zł. Opłata startowa wpływa na konto Rady Rodziców

ZE nr 4 w Zielonej Górze.
3. Wpisowe jest bezzwrotne i nie ma możliwości przeniesienia go na inną osobę.
4. Maksymalna liczba zawodników może wynieść 100 osób. Decyduje kolejność wpłat.
5. Odbiór pakietów startowych w dniu zawodów od 8.30 do 9.30 w biurze zawodów, które

mieści się przy punkcie startowym.
6. Odbiór pakietu startowego przez osobę startującą w biegu oznacza, że osoba ta rozważyła i

oceniła ryzyka wiążące się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydowała się
podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.



7. Opłacenie startowego oraz odbiór pakietu startowego oznacza, że osoba startująca
zapoznała się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

8. Zawodnicy biegu na mecie mają zapewnioną wodę.

VII Nagrody i klasyfikacje
1. Każdy uczestnik biegu na 7 km otrzyma pamiątkowy medal, ponadto za miejsca I – III w

kategorii kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary.
2. Organizator nie przewiduje podziału na kategorie wiekowe w biegu na 7 km.
3. Klasyfikacje w biegu na 7 km - klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet (miejsca 1-3),

pomiar czasu za pomocą chipów.

VIII Postanowienia końcowe
1. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych, organizator ma prawo odwołać

imprezę.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
3. Kontakt do organizatora pod numerem telefonu 608809103.
4. Organizator zapewnia ubezpieczenie zbiorowe w trakcie trwania biegu.
5. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu

przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.


