
Bieg 
Charytatywny 
#KubaWracaj  

REGULAMIN  

Cel 
Imprezy:  

1. Zbiórka pieniędzy na wybudzenie oraz rehabilitację dla Kuba 
Kalisz.  

2. Popularyzacja biegania jako formy aktywności 
ruchowej.  

3. Integracja mieszkańców 
Tychów.  

Dnia 20 Stycznia 2019r. Kuba uległ nieszczęśliwemu wypadkowi czego skutkiem jest 
śpiączka, w której obecnie się znajduje. Organizując ten bieg chcemy wesprzeć naszego 
przyjaciela w powrocie do życia, dlatego zapraszamy serdecznie wszystkich tych dla których 
bieganie jest pasją , jak i również tych którzy chcą zabrać udział w biegu by przybliżyć nas 
do wyznaczonego celu.  

https://zrzutka.pl/d75cxx ID: d75cxx -Powrót Kuby 
do zdrowia  

W czasie wydarzenia będzie również możliwość wrzucenia pieniędzy do 
puszek przygotowanych przez naszych wolontariuszy.  

Organizatory  

Zespół Szkół nr 1 imienia Gustawa Morcinka w 
Tychach  

Ul. Wejchertów 
20  

43-100 



Tychy  

Zs1@oswiata.tychy.p
l  

NIP: 
646-10-33-963  

2. Kontakt do osoby 
koordynującej wydarzeniem:  

Paweł Szczęsny tel. 883 
956 799  

2. Współorganizatorzy:  

-Młodzieżowa Rada Miasta 
Tychy  

-MOSIR 
Tychy  

- Rada 
Rodziców ZS 
nr. 1 Tychy 

Postanowienia ogólne  

1. Bieg odbędzie się 7 kwietnia 2019 
roku.  

2. Miejsce startu: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, ul. Parkowa 17, 
Tychy.  

3. Biuro zawodów, start i meta usytuowane będą na terenie kompleksu sportowego 
MOSiR przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany.  

4. Godzina startu biegu głównego: 11:00 5. Długość 
trasy biegu oraz marszu Nordic Walking - ok. 6,5km  

6. Długość marszu dla osób niebiegających 



- 3km (bez pomiaru czasowego)  

8. Rozegrane zostaną oddzielne biegi dla dzieci. DYSTANS i WIEK: 200m – 1000m, do 16 
roku życia od godziny 9.45. Udział w biegu dla dzieci wyłącznie pod opieką rodziców i za ich 
pisemną zgodą.  

7. Elektroniczny pomiar czasu.  

Uczestnictw
o  

1. 1. W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat do dnia zawodów. 
Warunkiem udziału w biegu jest złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o 
zdolności do udziału w w/w zawodach, oraz o przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji 
udziału na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095),  

2. Podczas biegu odbędzie się również marsz dla osób poniżej 16 roku życia, pod 
warunkiem wspólnego marszu z opiekunem prawnym i złożenia pisemnej 
odpowiedzialności opiekuna za dziecko.  

4. Uczestnicy biegu oraz marszu, dokonując rejestracji oświadczają, że nie mają żadnych 
przeciwskazań zdrowotnych oraz startują na własna odpowiedzialność. Wszyscy 
zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy 
muszą posiadać dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dowód potwierdzający 
tożsamość.  

4. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie 
warunków niniejszego regulaminu.  

5. Minimalna opłata startowa za uczestnictwo w biegu i marszu wynosi: - 25,00 zł (opłata 
minimalna oznacza, że biegacz wpłaca wymaganą kwotę, może również wpłacić 
większą).  

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej 
opłaty na innego uczestnika.  

7. Organizator nie wystawia faktur VAT za udział 
w imprezie.  

8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego 



otrzymuje:  

-numer startowy wraz z czterema 
agrafkami;  

-wodę
;  

-medal (na mecie).  

9. Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na wybudzenie oraz na rehabilitację 
Kuby!  

10. Opłaty przyjmowane będą na rachunek konta 23 1020 2528 0000 0302 0511 2174, oraz w 
biurze zawodów nie później niż na 15 minut przed startem. Opłata za udział w dniu zawodów 
wynosi 35 złotych (opłata minimalna oznacza, że biegacz wpłaca wymaganą kwotę, może 
również wpłacić większą).  

Jako tytuł wpłaty proszę podać: Kubawracaj, imię i nazwisko 
oraz rodzaj.  

8. Uczestnik zostaje umieszczony na liście startowej po zaksięgowaniu opłaty 
startowej. Zgłoszenia  

1.Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego         
znajdującego się na stronie internetowej     
https://elektronicznezapisy.pl/event/3643.html?fbclid=IwAR1f0o603vZAHIvttS5xjHJtaKHDVcB 
pr_uTVpYWFsP5hDG93WZlbj3xthU dnia 30.03.2019, oraz w dniu 7 kwietnia 2019 w biurze           
zawodów w godzinach 8.30-10.40.  

2. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu startu, w biurze wydarzenia w godzinach 
9.00- 10.40.  

3. Każdy uczestnik biegu, który dokona opłaty startowej do dnia 30.03. 2019r. (obowiązuje 
data wpływu na konto) otrzyma pamiątkowy medal.  

4. Uczestnikom, którzy wniosą opłatę po tym terminie organizator nie gwarantuje 
otrzymania pamiątkowego medalu.  

Nagrody i Klasyfikacje Za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn w 
biegu głównym i w marszu NW, przewidziane są puchary. Wszystkie osoby, które ukończyły 
bieg, NW oraz marsz, uczestniczą w losowaniu nagród rzeczowych ufundowanych przez 
sponsorów. Szczegółowe informacje na temat nagród ogłoszone zostaną w osobnym 



komunikacie  

Postanowieni
a Końcowe  

1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego 
regulaminu.  

3. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji 
zawodnika.  

3.Bieg odbędzie się bez względu na warunki 
atmosferyczne.  

4.Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (ewentualne ubezpieczenie leży w indywidualnej gestii uczestników).  

4. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod 
groźbą dyskwalifikacji.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz jego 
ostatecznej interpretacji.  

6. Uczestnik dokonując rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), do celów związanych z realizacją zadania. Zgadza się także,  
aby jego dane (imię, nazwisko, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w 
intrenecie, mediach i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy.  

7.Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie 
imprezy.  

8.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania 
przyczyn.  

9.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga 
Organizator.  


