
REGULAMIN

I BIEGU “PO ZDROWIE”

Cel imprezy:

1. Upowszechnianie  sportu  i  rekreacji  wśród  dzieci  i  młodzieży
zamieszkującej Zieloną Górę i okolice.

2. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
3. Promocja terenów rekreacyjnych w granicach miasta Zielona Góra.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia.
5. Promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

Organizator:

 Urząd Miasta Zielona Góra
 Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać

Data i miejsce:

1. Bieg odbędzie się 1 kwietnia 2017 roku (sobota) w Zielonej Górze.
2. Miejsce biegu to Park Piastowski.
3. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 1,2 km.
4. Start przewidziany jest na godzinę 14.00.
5. W ramach biegu odbędzie  się  I  Marsz  Nordic  Walking  Po  Zdrowie  na  

dystansie 5 km na trasie wyznaczonej na Wzgórzach Piastowskich.

Uczestnictwo i zgłoszenia:

1. Uczestnikami I Biegu “Po Zdrowie” mogą być dzieci w wieku 5-16 lat z  
terenu miasta Zielona Góra.

2. Uczestnikami  I  Marsz  Nordic  Walking  Po  Zdrowie  mogą  być  osoby  
zamieszkujące miasto Zielona Góra, które najpóźniej  w dniu zawodów  
ukończyły 16 lat. 

3. Zgłoszenia  do  biegu  będą  przyjmowane  na  podstawie  formularza  
zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu

4. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 30 marca 2017 roku.
5. Limit uczestników I Biegu Po Zdrowie to 100 osób.
6. Limit uczestników I Marsz Nordic Walking Po Zdrowie to 100 osób.
 Zapisy będą prowadzone za pośrednictwem portalu www.pulsarsport.pl do

dnia 29 marca.
7. Organizator biegu nie pobiera opłaty startowej.
8. Organizator biegu zapewnia pomiaru czasu.
9. Organizator zapewnia wspólną rozgrzewkę przed biegiem.
10. Organizator zapewnia pakiet startowy w skład którego wchodzi:
 numer startowy

http://www.pulsarsport.pl/


 agrafki
 woda (500 ml) dla każdego uczestnika biegu i marszu
 owoce (jabłka) 
11.  Pakiety startowe wydawane będą w Biurze Zawodów w dniu 01.04.2017

od godziny 11.00 do godziny 13.00. 
 w przypadku  Biegu  Po  Zdrowie  -  konieczne  jest  przedstawienie  przez

opiekunów,  oświadczeń o  braku zdrowotnych przeciwwskazań uczestników do
startu w biegu oraz zgody opiekuna prawnego na jego uczestnictwo w biegu,

 w  przypadku  Marszu  Po  Zdrowie  -  podpisanie  oświadczenia  o  braku
zdrowotnych  przeciwwskazań,  a  w  przypadku  uczestników  nieletnich  zgody
opiekunów prawnych.

12. Pobranie  numeru  startowego  i  podpisanie  oświadczenia,  jest
równoznaczne  z  akceptacją  regulaminu  biegu  oraz  zgodą  na  przetwarzanie
danych  osobowych  i  wykorzystanie  wizerunku  uczestnika  dla  potrzeb
organizatora.

Rozstrzygnięcie biegu i nagrody:

1. Każdy  uczestnik,  który  przekroczy  linię  mety  otrzymuje  pamiątkowy

medal.
2. Wygrywa uczestnik, który pierwszy dotrze do linii mety i przekroczy ją.
3. Przewidziano nagrody dla zwycięzców w kategorii najszybsza/y:
 dziewczynka, chłopiec 5-7 lat,
 dziewczynka, chłopiec 8-10 lat,
 dziewczynka, chłopiec 11-14 lat,
 dziewczynka, chłopiec 15-16 lat.
4. Nagrodą będą pamiątkowe puchary.
5. Wszyscy uczestnicy obu biegów mają zagwarantowaną wodę i  zdrowy  

poczęstunek.

Program biegu i marszu odbywającego się w ramach imprezy 

pt. Piast Igrzyska:

Godzina 13.50 Rozgrzewka dla uczestników biegu.   

Godzina 14.05 Start Biegu – dystans 1,2 km.

Godzina 14.20 Wręczanie medali oraz pucharów (zwycięzcy w poszczególnych

kategoriach) 

Godzina 14.30 Rozgrzewka dla uczestników marszu

Godzina 14.35 Start Marszu “Marsz Nordic Walking ” - dystans 5  km. 



Godzina 15.15 – wręczenie medali

Od godziny 15.30 Wspólne uczestnictwo w konsultacjach społecznych

Finansowanie:

1. Koszty związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa organizator.

Postanowienia końcowe:

1. Uczestnicy  biegu  nie  są  ubezpieczeni  od  następstw  nieszczęśliwych  
wypadków.

2. Organizator zapewnia opiekę lekarską.
3. Uczestników biegu obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu.
4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
5. Organizator  nie  odpowiada  za  przedmioty  pozostawione  bez  

zabezpieczenia lub skradzione w czasie imprezy.
6. W trakcie  imprezy  odbywać  się  będzie  impreza  Piast  Igrzyska-Piknik  

Konsultacyjny na Wzgórzach Piastowskich.
7. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.



Załącznik nr 1

Formularz rejestracyjny 
I BIEG “PO ZDROWIE”

1 KWIETNIA 2017 ROK

   

Imię …………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres szkoły/przedszkola* ………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………… Adres mailowy …………………………………………

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  przechowywanie  danych  osobowych  z
zachowaniem wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis)

 Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego 
o zdolności dziecka do udziału w biegu 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego............................................................................

Ja, wyżej wymieniona/y, jako Rodzic*/Opiekun prawny*, wyrażam zgodę na udział:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w I Biegu “Po zdrowie” odbywającego się na terenie Wzgórz Piastowskich w Zielonej Górze w dniu
01.04.2017 roku. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia osoby niepełnoletniej, za którą biorę
odpowiedzialność, pozwala jej na udział w tego typu imprezie rekreacyjno-sportowej. Oświadczam,
że zapoznałem się  z treścią  Regulaminu  I  Biegu “PO ZDROWIE” oraz jestem świadomy jego
postanowień i w pełni je akceptuję. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych z zachowaniem wymogów
określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

….................................................. 
                                                                             (data i podpis)

*niepotrzebne skreślić. 


