
REGULAMIN BIEGU "POCZUJ DZIECIĘCĄ RADOŚĆ" 

 

1. CEL ZAWODÓW: 

1.1. Promocja rodzinnego spędzania czasu wolnego. 

1.2. Popularyzacja biegania rekreacyjnego. 

1.3. Promocja Miasta i regionu. 

1.4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i 

rekreacji. 

 

2. CZAS TRWANIA AKCJI 

01.06.2019 r. w godz. 09.00 - 22.00  

godz 12.00 start biegu oraz NW 

 

MIEJSCE: 

Plac Miejskiego Domu Kultury - 15 Pułku Piechoty 32A, 08-530 Dęblin 

 

3. ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie Sportowe Lost In Sport 

ul. Świerkowa 8 

08-500 Ryki 

NIP 506 011 5100 

Regon 367914595 

Konto 57 1240 2858 1111 0010 7477 5571 

Stowarzyszenie Sportowe Lost In Sport 

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

MDK Dęblin 

 

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

4.1. Bieg ma charakteru masowy.  

4.3. Bieg odbywa się w miejscu oraz czasie wskazanym przez 

Organizatora 

4.4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

 

5.WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Bieg jest amatorski. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do: 

-rejestracji na stronie www.time2go.pl  lub pod bezpośrednim linkiem 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.time2go.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3J4AkWSFTu-9-FH9mPfaYvvTHmdUOvUL6pVLY5dSyPFeNk3VVfTnx7ako&h=AT17TYE9igIk3AReaxCV3DMT3DIQ_Kio2VjMinDVmU3JkXIcSSUHhbLUPBqtqemIOQ65OnxcBTg1jH-lhQ8PUnDL5ggsgLXXVGKFOSCspXmQDU1SVyezv7Evagx08jBpC9k


https://dostartu.pl/bieg-i-nw-poczuj-dziecieca-radosc-v3314.pl.html  

lub w Biurze Zawodów w dniu startu. 

- opłacenia pakietu startowego (30 zł płatność on-line lub 40 zł w Biurze 

Zawodów)  

- wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do 

uczestnictwa w biegu w Biurze Zawodów oraz zgody na przetwarzanie 

danych oraz wizerunku 

- odebrania pakietu startowego w dniu zawodów, nie później niż do godz. 

11.30 

5.1. W biegach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. 

Dopuszcza się możliwość udziału dzieci i młodzieży jednak po okazaniu 

pisemnej zgody opiekuna prawnego. 

5.2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku 

zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych 

opiekunów).  

5.5. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. 

5.6. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany w systemie 

Organizatora, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje 

niniejszy regulamin. 

 

6. POMIAR CZASU 

Organizator zapewnia pomiar czasu.  

Za pomiar czasu odpowiada Time2Go 

 

7. DYSTANS I TRASA 

7.1. Dystans biegu głównego został określony na 5 km. 

7.2. Trasa biegu będzie w całości z kostki brukowej. 

 

8. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: 

Organizator w związku z realizacją biegów zapewnia Uczestnikowi: 

8.1. opiekę medyczną; 

8.2. toalety; 

8.3. punktów odżywczych (woda na trasie biegu, posiłek regeneracyjny 

po ukończeniu biegu); 

8.4. depozyt. 

8.5. pomiar czasu 

Organizator w związku z realizacją biegów nie zapewnia Uczestnikowi: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdostartu.pl%2Fbieg-i-nw-poczuj-dziecieca-radosc-v3314.pl.html%3Ffbclid%3DIwAR3ZXJv4tEdP2MgkmZvqC-9kQ-7qBYQlAC0ZsaU9tGk0btQteQntDLkQKUo&h=AT1LYnRIGm5C8pPpCVbRAqK5QThL1_Fpqhu5ZjQFjgwM7JkXFYVkqJy_DQHeP0tNvn4z5SLfK_zi1kyxlMnxXAtDhISQFE9UDuUG22F4V_RW33uYBrE1hHPMtLRMhJOq14A


8.5. indywidualnego ubezpieczenia. 

 

9. NAGRODY 

9.1. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca w 

kategoriach: 

a) 5 km mężczyzn 

b) 5 km kobiet 

c) 5 km OPEN NW 

 

10. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 

10.1. Klasyfikacja 5 km mężczyzn; 

10.2. Klasyfikacja 5 km kobiet 

10.3. Klasyfikacja 5km NW.  

 

11. RUCH DROGOWY: 

11.1. Bieg będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym. 

11.2. Zawodnicy muszą jednak zachować szczególną ostrożność mając 

na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy 

pojedynczych zabudowań. 

11.3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni 

poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów 

Ruchu Drogowego. Zaleca się posiadanie elementów odblaskowych 

takich jak np. kamizelka, odblaskowe naszywki na odzieży, bransoletki, 

oświetlenie czołowe itp. 

11.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki 

na trasie. 

11.5. Wszelkie miejsca przebiegające przez drogi publiczne będą 

zabezpieczone przez Wolontariuszy wyposażonych w kamizelki 

odblaskowe oraz taśmy odgradzające co jednak nie zwalnia 

Uczestników od zachowania wzmożonej ostrożności. 

 

12. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO: 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie 

mogą zanieczyszczać trasy biegu. 

 

13. INFORMACJE KOŃCOWE: 

13.1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną 



odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za 

wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

13.2. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania regulaminu wydarzenia (brak znajomości regulaminu 

nie zwalnia Uczestnika z jego przestrzegania); 

b) zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

c) samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy; 

13.4. Uczestnik wypełniając zgłoszenie o jakim mowa w pkt 5 

Regulaminu oświadcza, że: 

a) zapoznał się i akceptuje Regulamin biegu  

b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Stowarzyszenie Sportowe Lost In Sport jedynie do celów promujących 

wydarzenie; 

c) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego 

osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane 

przez prasę, radio i telewizję a także  

w celach marketingowych Organizatora, sponsorów i partnerów 

wydarzenia, 

d) jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o 

charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na 

własną odpowiedzialność, 

e) podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 

Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych 

niezgodnych z rzeczywistością. 

13.5. Na trasie biegu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome 

podbiegi i zbiegi. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik. 

13.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy 

zaginione w trakcie trwania wydarzenia. 

13.7. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby 

związane z przeprowadzeniem i organizacją wydarzenia nie ponoszą 

odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne 

kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,  

które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez 

uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i 

prawną za wyrządzone szkody. 

13.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki 

atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające realizację biegu. 



13.9. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w 

koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania 

się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji biegu. 

Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie facebookowej 

wydarzenia 


