
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
 

I. CEL IMPREZY 
1. Popularyzacja biegania jako uniwersalnych form aktywności fizycznej dla 

każdego.  

2. Popularyzacja Nordic Walking jako czynnej formy wypoczynku. 

3. Promocja Lędzin jako miasta przyjaznego dla sportu oraz imprez 
prorodzinnych.  

4. Propagowanie rywalizacji w duchu Fair Play. 
 

II. ORGANIZATOR 
1. Uczniowski Klub Sportowy „Orka” Lędziny 

Marcin Jawor  

Tel.  692 905 028 

e-mail  mj.666@wp.pl 

 

2. Sklep Zielarski Świętej Anny w Lędzinach 
Agnieszka Bandzerewicz  

Tel. 603 610 815 

e-mail  sklep.anny@prokonto.pl 
 

3. MKS Lędziny  
Marcin Podleśny 

tel. 731 146 055  
e-mail: mksledziny1932@tlen.pl  

 



III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA 
1. Bieg i marsz Nordic Walking odbędzie się 03 czerwca 2017 roku.  

2. Miejsce startu: Ośrodek „Zalew” w Lędzinach 

3. Biuro zawodów, szatnie, start i meta usytuowane będą na terenie kompleksu 
sportowego Stadion MKS Lędziny ul. Stadionowa 1 

4. Start zawodów: bieg dzieci godz. 10:00, bieg główny i NW godz. 11:00  

5. Długość trasy 5 km  

6. Charakterystyka trasy: trasa biegowa w terenie leśnym 

7. Elektroniczny pomiar czasu. 
 

IV. UCZESTNICTWO 
1. W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat do dnia 

zawodów.  
Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem 
dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie 
na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Uczestnicy biegu dokonując rejestracji oświadczają, że nie mają żadnych 
przeciwskazań zdrowotnych oraz startują na własna odpowiedzialność. 

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

4. Opłata startowa za uczestnictwo w biegu wniesiona do dnia 31.05.2017 r. 
wynosi 15 zł. 
Startujące w zawodach dzieci nie wnoszą opłaty startowej. 
Opłata startowa za uczestnictwo w biegu wniesiona w dniu zawodów 
03.06.2017 r. wynosi 25,00zł (bez gwarancji otrzymania pakietu startowego). 

5. Opłaty przyjmowane będą na rachunek konta  
 UKS ORKA Lędziny – ING Bank Śląski 42105013991000002303016881 
Jako tytuł wpłaty proszę podać: I Lędziński bieg przełajowy, imię i nazwisko. 

6. Uczestnik zostaje umieszczony na liście startowej po zaksięgowaniu opłaty 
startowej. 

 



V.  ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego 

znajdującego się na stronie internetowej: dostartu.pl do dnia 31.05.2017 

2. Po zamknięciu zapisów online możliwe są zapisy w dniu zawodów w godzinach 
9.00 – 10.00  

3. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu startu, w biurze zawodów 
w godzinach 9.00 – 10.45. 

4. Każdy uczestnik biegu, który dokona opłaty startowej do dnia 31.05.2017 r. 
(obowiązuje data wpływu na konto) otrzyma pamiątkowy medal. 

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

 

VI. PAKIET STARTOWY 
W ramach pakietu zawodnik otrzymuje: 

• profesjonalny pomiar czasu, 

• obsługę wyniku online, 

• wodę min. 250 ml, 

• pamiątkowy medal (dla osób, które ukończą bieg) 
 

VII. NAGRODY I KLASYFIKACJE  
1. Za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn w biegu głównym 

i w marszu NW, przewidziane są puchary oraz nagrody. 

2. Szczegółowe informacje na temat nagród ogłoszone zostaną w osobnym 
komunikacie 

 



VIII. PROGRAM ZAWODÓW  

09:00-11:00 Rejestracja zawodników (dzieci do 9.45) 

10:00-11:00 Biegi dla dzieci 

10:45   Oficjalne otwarcie zawodów 

11:00   Start biegu głównego i Nordic Walking 

12:00   Zakończenie biegu głównego 

12:30   Zakończenie Nordic Walking 

12:45   Wręczenie nagród 

13:00   Losowanie nagród  
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Uczestników biegu i marszu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.  

2. Wszystkich uczestników biorących udział w zawodach obowiązują zasady fair 
play.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie 
marszu, wynikające z winy uczestników. 

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

5. Organizator zastrzega prawo do zmiany i aktualizacji regulaminu. 

6. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.  

7. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.  

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

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

10. 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 oraz celów statutowych organizatorów. 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. 


