
Regulamin Charytatywnego Biegu "Po Szansę dla 
Adama"

1. Cele biegu:

- Propagowanie idei „Biegam-Pomagam”.

- Zebranie środków na leczenie i rehabilitację Adama Jankowiaka.

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku.

2. Organizator:

- Komitet Społeczny: Daria Józefowska, Michał Szewczyk, Bartosz 
Kaźmierczak

- Obsługa zapisów: Daria Józefowska (nr telefonu: 732 686 966), Michał 
Szewczyk (nr tel. 796 604 693), Bartosz Kaźmierczak (nr tel. 665 524 356)

3. Termin i miejsce:

- Biegi i marsz NW odbędzie się w Głodnie (przy Sali Ostoja Głodno) , w dniu 
24.03.2019 r. o godz. 11:00 (dzieci) 13:00 (Główny Bieg i Marsz), 12:00 
(Spacer dla Rodziny). Start i meta bedą ustytuowane przy Sali Ostoja 
Głodno.

4. Biuro biegu i marszu NW:

- Biuro zawodów będzie usytuowane przy Sali Ostoja Głodno.

- Wydawanie numerów startowych dla Dzieci od godziny 9:00 do godziny 
10:30.

- Wydawanie numerów startowych na Bieg Główny oraz NW od godziny 9:00 
do godziny 12:30.

5. Trasa biegu i marszu NW:

Dystans: 

- 5 kilometrów Bieg Główny oraz NW.

- 100m, 200m, 400m, 800m, 1200m Biegi Dzieci. 

- Trasy przebiegają przy ścieżkach polnych i leśnych.

- Brak limitu czasu.



6.Warunki uczestnictwa

- Organizator nie zastrzega limitu uczestników.

7. W celu weryfikacji, każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w dniu 
zawodów, w Biurze biegu oraz Marszu NW w godz. 9:00-12:30 oraz 
posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

8. W biegu i marszu NW mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia 
imprezy ukończą 16 rok życia, Bieg dla Dzieci (brak limitu), którzy 
dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową do dnia 16.03.2019r. lub w
dniu zawodów, w biurze biegu i marszu NW.

9. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie 
zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna 
prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica 
bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby 
niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie 
należy przekazać Organizatorom. Dokonanie zgłoszenia wraz z 
Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego
Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony 
niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, 
wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki 
Regulaminu.

Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co 
potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do 
udziału w biegu.

10. Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, a także 
na wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu i marszu NW dla potrzeb 
Organizatora.

11. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i 
zobowiązany jest do jego przestrzegania.

12. Pobranie numeru startowego jednoznaczne jest z akceptacją 
Regulaminu biegu i marszu NW.



13. Podczas biegu Głównego, marszu NW oraz Biegu dla Dzieci wszyscy
uczestnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki 
na wysokości klatki piersiowej.

14. Zgłoszenia do biegu i marszu NW.

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 14.03.2019r. bezpośrednio
na stronie http://online.datasport.pl , a także w dniu zawodów, w biurze 
biegu i marszu NW oraz u Organizatorów.

15. Opłata startowa

- Opłata startowa wynosi minimum 40 zł dorośli, Dzieci 10 zł. 

Opłata do dnia 14.03.2019r. U Organizatorów lub na numer konta 
Organizatorów: 54 1940 1076 5022 5353 0003 0000 

W tytule przelewu proszę o wpisanie:

 Komitet Społeczny Dla Adama wpisowe 

Opłata może zostać wniesiona również w biurze zawodów, w dniu biegu i 
rajdu NW.

W ramach opłaty startowej Uczestnicy otrzymają:

- pamiątkowy medal,

- numer startowy,

- posiłek po biegu,

- wodę

- opiekę medyczną.

16. Klasyfikacja i nagrody:

W biegu będzie prowadzona klasyfikacja generalna

Nagrody:

Za miejsca I-III w klasyfikacji Open: 

- puchary.

17. Postanowienia końcowe:

- Bieg i marsz NW odbędzie się bez względu na pogodę.

- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, 
wypowiedzi uczestników do celów marketingowych.

- Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje 
organizatorom biegu i marszu NW.

http://online.datasport.pl/



