
Regulamin 

Bieg wokół Jeziora – „Borówno Cross” i marsz Nordic Walking 

25.03.2017 

 

I. Cel  

1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania i marszu Nordic Walking jako 

jednej z form rekreacji ruchowej. 

2. Promocja Miasta Skarszewy.  

3. Promocja Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego Borówno Wielkie.  

II. Organizator  

1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 83-250 Skarszewy, ul. Wybickiego 10, 

tel. 58 588 07 00, www.gosir-skarszewy.pl, mail: gosir@gdansk.home.pl  

III. Termin i miejsce  

1. Bieg odbędzie się 25 marca 2017 r. (sobota ) na OTW Borówno Wielkie. 

Równolegle z biegiem odbędzie się Marsz Nordic Walking.  

2. Start o godzinie 11.00 – start i meta będą zlokalizowane na deptaku OTW 

Borówno Wielkie.  

3. Trasa obejmuje jedną pętle.  

4. Długość trasy – 5 km. 

5. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.  

IV. Uczestnictwo 

1. W „Borówno Cross” prawo startu mają osoby, które urodziły się w 2001 roku           

i starsze. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna 

prawnego na udział w biegu.  

2. Wszyscy zawodnicy startujący w „Borówno Cross” muszą zostać 

zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 25.03.2017.  

V. Klasyfikacja 

1. Generalna biegu – kobiet i mężczyzn. 

2. Trzech najlepszych mieszkańców gminy Skarszewy.  

VI. Zgłoszenia   

1. Termin zgłoszeń poprzez system internetowy www.elektronicznezapisy.pl  

upływa w czwartek 23.03.2017. Do biegu będzie można się zapisać także w 

http://www.gosir-skarszewy.pl/
mailto:gosir@gdansk.home.pl
http://www.elektronicznezapisy.pl/


dniu biegu, tj. 25.03.2017 w Biurze Organizacyjnym zawodów 

zlokalizowanym na OTW Borówno Wielkie   w godzinach 9.30 – 10.45 

2. Weryfikacja zawodników oraz wydanie numerów startowych będzie odbywać 

się w Biurze Organizacyjnym zlokalizowanym na OTW Borówno Wielkie            

w dniu 25.03.2017 w godzinach 9.30 – 10.45. 

VII. Nagrody 

1. Zwycięzcy biegu w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn ( miejsca I – III ) 

otrzymują puchary i pamiątkowe medale.  

2. Zwycięzcy biegu w kategorii najlepsi mieszkańcy gminny Skarszewy 

otrzymuję puchary i pamiątkowe medale.  

3. Dla pierwszych 150  zawodników biegu i 50 marszu Nordic Walking na mecie  

jest przewidziany pamiątkowy medal.  

VIII. Postanowienie końcowe  

1. W biegu „Borówno Cross” i marszu Nordic Walking będzie pobierana opłata 

startowa dla wszystkich w wysokości 10 zł.  

2. Wpłaty dokonuje się podczas procesu rejestracji przez serwis DotPay. Do 

dokonania płatności można powrócić w każdym momencie przez listę  osób 

zapisanych klikając przy danym nazwisku „oczekiwanie na wpłatę”. 

3. Raz dokonana wpłata startowa nie podlega zwrotowi.  

4. Po ukończeniu biegu i marszu organizatorzy zapraszają zawodników na ciepły 

posiłek.  

5. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu.  

6. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną na starcie i mecie biegów.  

7. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność                

i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu 

wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko                 

i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów 

fizycznym ( w tym śmierć ), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.  

8. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik oceniał 

charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu              

i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na 

własną odpowiedzialność.  

9. Impreza jest ubezpieczona w ramach OC.  



10. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe 

przymocowane do koszulki sportowej na klatce piersiowej.  

11. Organizatorzy mają prawą przenieść bieg na inny termin gdy będą złe warunki 

atmosferyczne ( np. śnieg ).  

12. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair – play podczas trwania 

biegu.  

13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.  

14. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany powyższego regulaminu. W 

takim przypadku zmiany zostaną podane na niniejszej stronie internetowej.  

   

 


