
REGULAMIN 

„Biegnę Po Oddech Dla Igora” 

 

I. SPONSOR GŁÓWNY BIEGU 

 

 

 

Elerte Poland- układy hamulcowe  

 

II. CELE IMPREZY 

• Zbieranie funduszy na rzecz Igora Janowskiego. 12-letni Igor Janowski z Jędrzejowa 

jest poważnie chory. Ma wadę serca - zarośnięcie zastawki trójdzielnej z przełożeniem 

wielkich pni tętniczych oraz ubytkiem przegrody komór i przedsionków, a także 

plastyczne zapalenie oskrzeli, które może wyleczyć zabieg w Stanach Zjednoczonych. 

Wszystkie zebrane podczas Biegu środki zostaną przeznaczone na leczenie chłopca. 

• Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności 

ruchowej  i prozdrowotnej, 

• Promocja regionu. 

 

III. ORGANIZATORZY, PATRONAT I PARTNERZY 

Organizator 

Stowarzyszenie Rozwoju Mieronic "Idziemy w przyszłość" 

 

Współorganizator 

 

Stowarzyszenie „Wspólny Start” 

 

Patronat: 

 

• Starosta powiatu jędrzejowskiego – Paweł Faryna, 

• Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz - Mariusz Piotrowski 

 

Patronat medialny:  

• Echo Dnia,  

• gazetajedrzejowska.net 

• itv Jędrzejów 

• Radio Kielce. 

• Radio eM 

 



 

 

Partnerzy: 

 

• Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 

• Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu 

• Dom Kultury Małogoszcz 

• Komenda Policji w Jędrzejowie 

• Komisariat Policji w Małogoszczu 

• OSP Mieronice,  

• OSP Zakrucze  

• ZS nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 

 

IV. TERMIN i MIEJSCE 

 

• Bieg rozegrany zostanie w dniu 01 października 2022 r.  

• Start o godz. 13.15. 

• CENTRUM ZAWODÓW -   Mieronice 160, 28-366 Małogoszcz 

• Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w centrum zawodów 

• Odbiór pakietów startowych w godzinach od 9.00 do 12.45  

• Zgłoszenia na bieg w godzinach od 9.00 do 12.15 

 

V. TRASY I DYSTANSE 

 

• Bieg rozegrany będzie na dystansie 5 km (trasa nieatestowana) 

• Trasa biegu: 

 Miejsce STARTU/METY  znajdować się będzie w Mieronicach  naprzeciwko firmy - Elerte 

Poland. Zawodnicy startują w kierunku Małogoszcza, po czym ulicą Jędrzejowską dobiegają 

do placu Tadeusza Kościuszki w Małogoszczu. Po okrążeniu rynku wracają tą sama trasą  

w kierunku mety.  

• Start do biegu godz.13:15 . Obowiązuje limit czasowy  biegu 1h. 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

• Osoby niepełnoletnie   (poniżej 18 roku życia)   muszą  posiadać  pisemną  zgodę  

rodziców  ( opiekunów prawnych)    przybyć na zawody w towarzystwie opiekuna. 

Warunkiem dopuszczenia do startu takiego zawodnika jest obecność rodzica/prawnego 

opiekuna z dowodem osobistym w czasie weryfikacji w Biurze Zawodów. 

• Zgłoszenia  do  biegu  przyjmowane  są  wyłącznie  za  pomocą  formularza 

zgłoszeniowego  online dostępnego na stronie  biegu www.bieg.elerte.pl  w terminie 

do 28 września br. do godz. 20:00  lub do  wyczerpania pakietów startowych  - 300 

sztuk. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

• Jeśli pula pakietów nie zostanie wyczerpana do czasu zakończenia zapisów 

elektronicznych, możliwe będzie zapisanie się na biegu w Biurze Zawodów   

w godz. 9:00-12:15.   

http://www.bieg.elerte.pl/


•  W biegu mogą brać udział tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych  

i lekarskich. Organizator zaleca startującym wykonanie badań lekarskich mogących 

potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu - o ile takowych nie posiadają. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników. 

 

VII ZGŁOSZENIA 

• Zgłoszenia do dnia 28.09.2022 r. drogą elektroniczną poprzez formularz na 

stronie: www.bieg.elerte.pl 

• Osobiście (jeśli nie zostanie przekroczony limit uczestników) w biurze zawodów 

w dniu biegu. 

VIII ZASADY FINANSOWANIA 

• Opłata startowa za udział w biegu płatna online (PAYU) podczas rejestracji 

www.bieg.elerte.pl do 28.09.2022 

 

• Obowiązuje opłata startowa w wysokości 30,00 zł.  | 

 

• Opłata wnoszona w Biurze Zawodów w dniu biegu wynosi 40,00 zł. 

 

• Opłatę można również wnieść na rachunek bankowy organizatora (do 28.09.2022) - 

Stowarzyszenie Rozwoju Mieronic "Idziemy w przyszłość" 

nr konta : 36 8493 0004 0100 0600 0973 0001 

w tytule "Dla Igora" imię, nazwisko, z dopiskiem – darowizna 

* podczas rejestracji należy zaznaczyć opcję „płatność na konto” 

 

* informacja o dokonaniu wpłaty (status zapłacony) pojawi się dopiero po 

zarejestrowaniu opłaty startowej 

 

• Całkowity dochód z biegu przeznaczony jest  na  pomoc  dla Igora Janowskiego 

* Opłata obejmuje: pakiet startowy, pamiątkowy medal,  materiały promocyjne, woda na 

mecie, posiłek regeneracyjny. 

 
IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

  

• Klasyfikacja generalna ( Open) kobiet i mężczyzn 

• Mieszkańcy Gminy Małogoszcz - kobiety i mężczyźni 

• W obu klasyfikacjach za miejsca I-III puchary 

 

Pozostałe 

• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowy medal 

• Po ukończeniu biegu odbędzie się również losowanie nagród rzeczowych. 

 

 

 

 

http://www.bieg.elerte.pl/
http://www.bieg.elerte.pl/


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

• Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność. Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprezy 

oraz poleceń służb porządkowo-ochronnych, medycznych i kierownictwa zawodów. 

• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

• Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy zaginione w trakcie imprezy i inne 

szkody niewynikające z winy organizatora. 

• Koszty uczestnictwa w imprezie ponosi startujący, a koszty organizacyjne organizator. 

• Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu. 

• Numer startowy podczas biegu powinien być przypięty przez zawodnika z przodu, 

centralnie na klatce piersiowej. 

• Organizator zabezpiecza służby porządkowe na trasie biegu oraz pomoc medyczną. 

Lekarz zabezpieczający zawody nie wykonuje badań dopuszczających do biegu. 

• Organizator zapewnia napoje na trasie i na mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu. 

WC dostępne w centrum zawodów. 

• Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu ulicznym. Zawodnicy są zobowiązani do 

biegu prawą stroną jezdni. 

• Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

• Uczestnicy biegu, którzy po upływie 1 godziny od startu nie dotrą do mety, zobowiązani 

są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

• Każdy uczestnik  biegu wyraża zgodę  na  przetwarzanie danych  osobowych,  zgodnie  

z  art. 13 ust.1  i  ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z  dnia   

27 kwietnia 2016 r. dla celów niniejszej imprezy. 

• Zawodnicy  wyrażają   zgodę  na  publikację  ich  wizerunku   oraz   imienia  i  nazwiska  

na wynikach  z  zawodów  oraz  na  materiałach   promocyjnych   i  reklamowych  

organizatora/współorganizatora oraz sponsora głównego Elerte Poland Sp. z o.o.  

w ramach promocji imprezy  „Biegnę Po Oddech Dla Igora” 

• Bieg   rozegrany  zostanie z uwzględnieniem aktualnie  obowiązujących  przepisów  

i zaleceń epidemiologicznych. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

• Interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych dotyczących 

biegu decyduje Organizator. 

• W sprawach związanych z zawodami można kontaktować się z koordynatorem ds. 

biegu Aleksandrem Mazurkiewiczem - tel. 692 748 274 - adres e-mail olomaz@op.pl. 

• Kontakt z biurem zawodów nr tel 537 444 072 (odpowiadamy na smsy), 

e-mail:  idziemywprzyszlosc@gmail.com w godzinach 8.00 – 16.00  
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