
„II BIEG charytatywny śladami Zeflika”
Bieg pod patronatem

Burmistrza Miasta UJAZD Huberta Ibrom
oraz  honorowym Patronatem 

Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buła 
Wójta Gminy Rudziniec Krzysztofa Obrzut

REGULAMIN

§1 Organizatorzy, Współorganizatorzy, Partnerzy

1.   Organizator:  
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice
Gmina Ujazd
OSP Niezdrowice

2. Współorganizator:
„STARTER” Pomiar czasu Zdzieszowice
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe
LKS UJAZD
LUKS Ujazd

3. Partnerzy:
o OSP Zimna Wódka
o OSP Stary Ujazd
o PARKRUN Kędzierzyn-Koźle
o Miejsko -Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe
o GOPS Ujazd
o  Nadleśnictwo Kędzierzyn

4. Patronat medialny:
TVP 3 OPOLE, Radio Park, Strzelec Opolski, Radio Opole, NTO, Radio Doxa

§2 Cel imprezy

1. Pomoc w leczeniu i  rehabilitacji małego chłopczyka Aarona   
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny wypoczynek
i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka
3. Wspieranie wolontariatu
4. Promocja Gminy Ujazd
5. Wkład w promocję imprez sportowych w województwie opolskim



§3 Termin i miejsce

1. Data imprezy: Niedziela 13 czerwiec 2021 r.
2. Miejsce:
Boisko sportowe
ul. Gliwicka 10
47-143 Niezdrowice
3. Biuro zawodów: Boisko sportowe
ul. Gliwicka 10
47-143 Niezdrowice
4. Start i Meta zlokalizowane na:
Boisko sportowe
ul. Gliwicka 10
47-143 Niezdrowice

§4 Warunki uczestnictwa w biegu i marszu

1.W biegu lub marszu mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia (włącznie).
2.Osoby niepełnoletnie muszą posiadać podpisaną przez rodzica/opiekuna zgodę na udział
w biegu lub marszu.
3.Formularz zgody do wypełnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, zgoda
dostępna będzie również w dniu zawodów w biurze zawodów zlokalizowanym przy starcie.
4.Opłata cegiełki za udział w Biegu lub Marszu:
a)Min. 35 zł płatne do poniedziałku 07. 06. 2021 r.

na konto organizatora: Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice
Santander Bank numer konta

07 1090 2239 0000 0001 4701 6694
tytułem: BIEG Śladami Zeflika (imię i nazwisko zawodnika)

*W biurze zawodów prosimy o potwierdzenie wpłaty lub osoby.
b) W dniu zawodów w biurze w wysokości min. 50 zł. Kasa będzie czynna od 10:00 do 11:45.
5.Opłata cegiełki za biegi dziecięce to min. 1 zł płatne do oznakowanych numerem zbiórki (Zbiórka 
nr: 2020/586/OR) skarbon znajdujących się na boisku w Niezdrowicach! Miejsca umiejscowienia 
skarbon zostaną oznaczone.
6.UWAGA ! Całkowity zysk z imprezy zostanie przekazany przeznaczone zostaną na cele leczenia i  
rehabilitacji małego dziecka Aarona który urodził się z obniżonym napięciem mięśniowym.
7.Chętni do udziału w zawodach dokonują rejestracji internetowej do 07.06.2021 r. pod
linkiem:
      https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6041
8.Limit uczestników biegu głównego to 400 osób, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
limitu uczestników!
9.Limit uczestników rekreacyjnego marszu z kijkami to 200 osób, organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany limitu uczestników!
10.UWAGA! Każdy zawodnik podpisuje oświadczenie woli o starcie na własną
odpowiedzialność. Oświadczenie to stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.



§5 Organizatorzy zapewniają

1. W ramach wpisowego uczestnicy mają zagwarantowane:
 cegiełkę na loterię 1szt.
 pomiar czasu „STARTER” (biegacze na 7 km),
 pomoc medyczną,
 zabezpieczoną i oznakowaną trasę,
 smaczny posiłek, ciepłą herbatę i wodę,
 po ukończeniu biegu i marszu z kijkami na mecie każdy otrzyma MEDAL
okolicznościowy
 wiele atrakcji i dobra zabawę :),
 WDZIĘCZNOŚĆ CZŁOWIEKA W POTRZEBIE!

§6 Przebieg zawodów

1.Opis trasy przełajowej:
Nawierzchnia mieszana – asfalt, wałem kanału, droga gruntowa, droga leśna utwardzona
~Limit czasu: czekamy cierpliwie na wszystkich.…
 Biegu główny obejmuje 7 km trasy,
 rekreacyjny marsz z kijkami – tzw. Nordic Walking to trasa o długości 3 km, na tej trasie
organizator nie przewiduje pomiaru czasu,
 biegi dziecięce to trasy o długości od 100 - 1000 metrów, zlokalizowane na boisku
sportowym w Niezdrowicach.

2. Klasyfikacja biegu na 7 km:
 Kategorie wiekowe Biegu:
→ OPEN K/M PUCHARY
→ K / M 16 – 29 lat PUCHARY
→ K / M 30 – 39 lat PUCHARY
→ K / M 40 – 49 lat PUCHARY
→ K / M 50 – 59 lat PUCHARY
→ K / M 60 + PUCHARY
→ Ponadto dodatkowa klasyfikacja dla mieszkańców Gminy UJAZD (K/M I-III) PUCHAR

3. Klasyfikacja biegów dziecięcych:
Mini ZEFLIKI (roczniki 2016 i młodsi) na 100 m
→ KAT I (roczniki 2015 i 2014) na 200 m
→ KAT II (roczniki 2013 i 2012) na 400 m
→ KAT III (roczniki 2011, 2010 i 2009) na 600 m
→ KAT IV (roczniki 2008, 2007 i 2006) na 1000 m

Udział dziecka w zawodach przy obecności rodzica/opiekuna prawnego i podpisaniu zgody
przez rodzica/opiekuna.



§7 Program zawodów

    10.00 do 11:00 Zapisy oraz wydawanie numerów startowych w biurze zawodów 
    (weryfikacja  zawodników) Boisko Sportowe
    11:00 do 12:00 Zapisy dzieci w biurze zawodów
    11:15 Wspólna rozgrzewka poprowadzona na terenie płyty boiska przed sceną.
UWAGA! Wszystkie starty i meta zlokalizowane będą na boisku sportowym w Niezdrowicach.
    12:00  START Biegu Głównego na 7 km
    12:05  START REKREACYJNEGO Marszu z kijkami na 3km (bez pomiaru czasu)
  12:15 STARTY BIEGÓW DZIECIĘCYCH:
 Mini ZEFLIKI (roczniki 2016 i młodsi) na 100 m
→ KAT I (roczniki 2015 i 2014) na 200 m
→ KAT II (roczniki 2013 i 2012) na 400 m
→ KAT III (roczniki 2011, 2010 i 2009) na 600 m
→ KAT IV (roczniki 2008, 2007 i 2006) na 1000 m
Udział dziecka w zawodach  przy obecności rodzica/opiekuna prawnego. 
Cegiełka  1 zł – do puszki!          
    ok. 14:30 DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW 
*po dekoracji LOTERIA nagród – do wylosowania m. in. Hulajnoga elektryczna , piłki z podpisami 
siatkarzy ZAKSY, i wiele innych atrakcyjnych nagród pozyskanych od sponsorów.
UWAGA!   Program zawodów może ulec zmianie ze względu na ilość uczestników.  

§8 Loteria

1. Każdy zawodnik biorcy udział w biegu lub marszu otrzymuje jeden, darmowy los na loterię
nagród.
2. Dodatkowo, pozostali uczestnicy wydarzenia mogą wykupić za min. 10 zł losy – cegiełki
uprawniające do wzięcia udziału w loterii.
3. Całkowity dochód ze sprzedaży cegiełek zostanie przekazany na konto fundacji ZOBACZ MNIE  
której podopiecznym jest Aron Sosna  
4. Udział w loterii jest dobrowolny.
5. Opłatę za cegiełkę należy umieszczać w oznakowanych nr zbiorki skarbonach w biurze loterii.



§9 Postanowienia końcowe

1. Każdy zawodnik w trakcie biegu / marszu może podjąć decyzję o przerwaniu swojego
wyścigu (z przyczyn niezależnych lub z wyboru), przy czym ma obowiązek poinformować o takiej 
sytuacji obsługę pomiaru czasu lub obsługę zawodów na trasie.
2. Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane na
przedniej, zewnętrznej, wierzchniej warstwie ubrania.
3. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w jakikolwiek sposób, mocowanie go
na nodze, plecach, boku ciała itd. pod karą dyskwalifikacji z zawodów.
4. Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się sam na własny koszt od nieszczęśliwych
wypadków.
5. Integralną częścią regulaminu są załączniki:
- Złącznik nr 1 – Zalecenia związane z epidemią COVID-19 (w przypadku zmiany wytycznych,
załącznik może ulec zmianie, tak aby zapewnić bezpieczne przeprowadzenie wydarzenia bez
narażania siebie i innych na potencjalne zagrożenia).
- Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia dziecka.
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie.
6. Uczestnicy WYDARZENIA są zobowiązaniu do zapoznania się z postanowieniami niniejszego
regulaminu oraz jego załączników stanowiących jego integralną część.
7. Uiszczenie opłaty oraz udział w wydarzeniach towarzyszących jest jedno znaczne
z zapoznaniem się z regulaminem imprezy wraz z jego załącznikami i ich akceptacją.
8. Każdy jest dobrowolnym uczestnikiem wydarzenia i wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.
9. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z niniejszym regulaminem lub samym
organizowanym wydarzeniem prosimy o kontakt z organizatorami lub dyrektorem zawodów.
10. Wszelkich informacji udzielają:

1 Dyrektor zawodów Artur Kiowski tel. 501 308 533
2 Koordynatorzy zawodów Adrian Urbańczyk tel. 692 435 248
3. Piotr Orian tel. 604 589 483
4 Kierownik tras Biegu/Marszu Grzegorz Olesz  tel. 882 059 214
5 Kierownik tras dla dzieci Mirosław Łupak tel.602 795 570
6 Dyrektor biura zawodów Anna Orian tel. 602 534 780

Uruchom swoją wyobraźnię! Mile widziane przebranie się w ...
NAJCIEKAWSZE przebrania zostaną zauważone i docenione!

*UWAGA! Sytuacja rozwojowa związana ze stanem epidemiologicznym w naszym kraju może
spowodować odwołanie zawodów.



Załącznik nr 1.

ZALECENIA ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19

1. Na terenie strefy zawodów w okolicy startu i mety mogą znajdować się tylko zawodnicy
biorący udział w biegu oraz obsługa biegu.
2. Na całym obiekcie obowiązuje zachowanie dystansu społecznego lub zakrywanie ust
i nosa.
3. Zalecamy posiadanie własnych długopisów.
4. Na terenie boiska sportowego są odpowiednio wyznaczone punkty dezynfekcji rąk.
5. Przed wejściem na obiekt należy zdezynfekować ręce dostępnym przy wejściu środkiem do
dezynfekcji.
5. Zawodnicy na starcie muszą zachować dystans społeczny między sobą o ile jest to możliwe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w razie zmiany treści Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazowi zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1066 – z póź.zm).

UWAGA! Sytuacja rozwojowa związana ze stanem epidemiologicznym w naszym kraju może spowodować
odwołanie zawodów.



Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA:

NAZWISKO ...............................................................
IMIĘ ............................................................................
ROK URODZENIA ....................................................
SZKOŁA / MIEJSCOWOŚĆ ..................................................................................…

ZGODA RODZICÓW:

Niniejszym oświadczam, że dziecko moje .............................................................................
                                                                                           (nazwisko i imię)
jest zdolne do udziału w biegach przełajowych dla dzieci pn. „II BIEG CHARYTATYWNY ŚLADAMI
ZEFLIKA”,  dnia  13.06.2021  r.  w  Niezdrowicach  w  swojej  kategorii  wiekowej.  (podstawa  prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz.U. Nr 101 poz.1095).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegów dla
dzieci pn. "II BIEG CHARYTATYWNY ŚLADAMI ZEFLIKA".

                                                                             

   ………..………........................................... 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)



Załącznik nr 3

……………………………………………………….
Miejscowość, data

..………………………………………………………….
Imię i nazwisko

…………………………………………………………….
Adres zamieszkania

Rok urodzenia …………………………………..

Oświadczenie

Oświadczam,  że  udział  w  „II  BIEGU  charytatywnym  śladami  Zeflika”  oraz  Biegach  i  Marszach
Towarzyszących na terenie Niezdrowic - zorganizowanych w dniu 13.06.2021r, biorę dobrowolnie     i
na własną odpowiedzialność.  W przypadku kontuzji  lub innego uszkodzenia ciała nie będę żądał
żadnych roszczeń od Organizatora w/w. Biegu-Marszu.
Ponadto oświadczam, że zapoznałem się  z  regulaminem i  go akceptuję  oraz  wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu   i
organizatora.

............................................................…
(data i podpis zawodnika)


