
 
REGLULAMIN BIEGU DLA ORKIESTRY  
W TARNOWIE PODGÓRNYM (13.01.2019) 

 

1. CEL 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy  

rekreacji. 

2. Wsparcie fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

3. Aktywizowanie mieszkańców Gminy oraz Wielkopolski. 

 

2. ORGANIZATOR 

Organizatorem jest Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega i Bieg Lwa 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w niedzielę 13 stycznia 2019 r. na stadionie GKS Tarnovia przy ulicy 

23 Października w Tarnowie Podgórnym. 

 

4. TRASA 

1. Trasa obejmuje pętle bieżni tartanowej stadionu GKS Tarnovia. 

1.1. Długość okrążenia: 400 metrów. 

1.2. Limit czasu wynosi 2 godziny. 

 

5. ZASADY RYWALIZACJI 

1. Każdy uczestnik biegu, w biurze zawodów, odbiera numer startowy 

2. Wszyscy uczestnicy biegu startują jednocześnie z linii startu umieszczonej na stadionie 

o godzinie 12.00. 

3. Uczestnicy kończą bieg w dowolnym momencie jednak nie później niż po dwóch 

godzinach od startu. 

4. Po zakończeniu biegu każdy uczestnik udaje się do biura zawodów gdzie podaje 

organizatorom ilość przebytych okrążeń stadionu oraz wrzuca do skarbonki Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotę równą ilości pokonanych okrążeń.  

5. Jedno okrążenie stadionu = 1 zł do skarbonki WOŚP. 

6. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają specjalny certyfikat oraz numer startowy na 

pamiątkę. 

 

6. UCZESTNICTWO 

1. W biegu może wziąć udział każdy chętny bez względu na wiek. 

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu biegu. 

3. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i 

zawodników na liście osób wyrażających zgodę na udział w biegu na własną 

odpowiedzialność. 

4. Osoba niepełnoletnia musi zjawić się rodzicem lub opiekunem prawnym, który w jego 

imieniu podpisze deklarację startu. 



5. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

 

7. ZGŁOSZENIA 

1. Biuro zawodów mieści się w budynku klubowym GKS Tarnovia przy ulicy 23 

Października w Tarnowie Podgórnym. 

2. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie osobiście w biurze zawodów od godziny 10.300 

do godziny 11.50. 

3. Organizator ustala limit zgłoszeń na 350. 

 

8. OPŁATA STARTOWA 

1. Start w biegu jest bezpłatny 

 

9. KLASYFIKACJA 

1.  W biegu liczy się ilość przebytych okrążeń w czasie nie przekraczającym 2 godzin.   

 

10. NAGRODY I ŚWIADCZENIA 

1. Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów biegu. 

2. W miarę możliwości organizatorzy przekażą nagrody rzeczowe pozostałym 

uczestnikom biegu. 

 

11. SZATNIE 

1. W dniu biegu organizator udostępnia do dyspozycji zawodników szatnie w budynku 

GKS Tarnovia. 

2. Organizator nie przewiduje depozytu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 

       
 
 


