
Regulamin ,, Bieg z Jajem ,, 

 

I. ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie Kurzętnik Biega  

Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku 

II PATRONAT 

Wójt Gminy Kurzętnik 

III  CELE 

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

2. Promocja Stowarzyszenia Kurzętnik Biega 

3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu. 

4. Upowszechnienie biegania w terenie. 

5.Promocja Gminy Kurzętnik 

IV TERMIN I MIEJSCE 

1.Bieg odbędzie się w dniu 21.04.2017 w Kurzętniku. 

2.Dystans dla biegaczy wynosi : 

   a) ok 5km  

   b) marsz NW ok  5km 

   c) bieg dziecięcy ok 600m  

3.Start do biegu będzie miał miejsce przy Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku 

ul. Kościuszki 17 

4. Start do biegu: 

a) bieg na 5km 18.00 

b) Marsz NW 18.00 

c) bieg dziecięcy 18.15 

5.Trasa biegu i marszu przebiegać będzie na ścieżce pieszo rowerowej w stronę Nielbarka ok 2,5km i 

nawrót  

Trasa biegu dziecięcego przy Gminnym Centrum Kultury 

VI.ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO 

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu   

https://elektronicznezapisy.pl/news.html 

https://elektronicznezapisy.pl/news.html


, opłacenie startowego przelewem elektronicznym lub w biurze zawodów oraz podpisanie deklaracji 

uczestnictwa w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty 

rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Dane do przelewu 

STOWARZYSZENIE KURZĘTNIK BIEGA 

Ul. Kościuszki 17  

13-306 Kurzętnik 

NR KONTA: 

89 2030 0045 1110 0000 0410 6550 

Opłata za start bieg i marsz 10zł  

Bieg dziecięcy 2zł płatny w biurze zawodów 

Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 19 kwietnia 2017 (po tym terminie zgłoszenie 

jest możliwe w biurze zawodów). 

Biuro zawodów będzie mieścić się w Gminny Centrum Kultury. Biuro  będzie czynne w dniu zawodów 

w godzinach od 16:30 do 17:45.  

Prawo uczestnictwa: w biegu na 5km osoby, które ukończyły 14rok życia do dnia imprezy , istnieje 

możliwość wystartowania dziecka od lat 14 jednak za pisemna zgodą osoby dorosłej i przebiegnięcia 

wspólnie z nią dystansu. 

W biegu dziecięcym od lat 5 do 13 lat  

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej 

przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów. 

Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział 

w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z 

obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności. 

VII.KLASYFIKACJA I NAGRODY 

Podczas biegu rozegrana zostanie klasyfikacja Kobiet i Mężczyzn OPEN 

Trzy pierwsze Kobiety i Mężczyźni na mecie zostaną nagrodzeni statuetkami. 

Jednak podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu. 

Również każdy uczestnik biegu i marszu ma mecie dostanie medal pamiątkowy. 

W biegu dziecięcym każdy z uczestników dostanie słodki poczęstunek. 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

a) kontakt do organizatora: Dorota Pawłowska 694326995  dmkf@interia.pl 

b) organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną, posiłek, wodę po biegu. 

mailto:dmkf@interia.pl


c) Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie. 

d) Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy 

pt. Bieg z jajem. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i 

możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu 

zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu 

zgłoszeniowym. 

e) We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu. 


