
 

 

Regulamin 

Biegu oraz Marszu Nordic Walking – w ramach 

X Biegu Po Głębokich Dołach 

 

Organizatorzy 

 

1. Organizatorami Biegu oraz Marszu Nordic Walking  w ramach X Biegu po Głębokich dołach jest: 

grupa przyjaciół oraz zapaleńców sportowych ☺. 

Strona wydarzenia:  https://www.facebook.com/events/430832614444235/ 

Kontakt e-mail:  glebokiedoly@gmail.com 

Kontakt telefoniczny: +48 510 451 355 

 

Cel 

 

1. Propagowanie i promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport. 

2. Propagowanie i promowanie prawidłowej techniki chodu Nordic Walking. 

3. Popularyzacja uprawiania Biegania oraz Nordic Walking jako czynnej formy wypoczynku i rekreacji 

wśród mieszkańców powiatu rybnickiego oraz rozwijanie zainteresowań aktywnym wypoczynkiem na 

co dzień. 

4. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych. 

5. Współzawodnictwo oparte na zasadach Fair Play. 

6. Promocja walorów krajoznawczo-turystycznych powiatu Rybnickiego. 

7. Zbiórka pieniędzy na leczenie dla Krzysia Gorzawskiego. 

 

Termin i miejsce 

 

1. Termin: 13  października 2019 roku 

2. Miejsce/Biuro organizacyjne: Książenice, ul. Klimka 

(biuro czynne w dniu zawodów godzinach od 9.30 do 10.45) 

3. Start Biegu: godzina 11.00 –  5km, 13km 

4. Start Marszu Nordic Walking: godzina 11.00 –  5 km 5. Start Biegu dla dzieci: 11.20 – około 400 m 

6. Trasa: 

- Bieg i Marsz Nordic Walking – trasa 5 km (1x pętla) 

- Bieg – trasa 15km(3 pętle), 10km(2 pętle), 5km(1 pętla) 

- Bieg dla dzieci – trasa 400m i 800 m 

Trasę można znaleźć na portalu endomondo.com: 

 

https://www.endomondo.com/routes/704615210    5km 

 

Nawierzchnia: ścieżki leśne, szuter, całkowity brak asfaltu. 

 

7. Pomiar czasu: elektroniczny  

 

https://www.facebook.com/events/430832614444235/


 

Uczestnictwo 

 

1. Wszyscy uczestnicy zawodów muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

2. W zawodach mogą brać udział dzieci wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego. 

3. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 
tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie złożenie podpisu pod 
oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. 

4. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników na czas Biegu oraz Marszu, oraz nie zapewniają służb 
medycznych. 

5. Uczestnicy startują wyłącznie na swoją odpowiedzialność. 

6. Organizatorzy zapewniają toaletę typu TOI-TOI. 

7. Uczestnik marszu podpisując kartę zgłoszeniową / oświadczenie - akceptuje warunki regulaminu. 

8. Przyjęcie numeru startowego, oznacza akceptację regulaminu. 

9. Limit miejsc: 150 osób. 

 

Zgłoszenia 

 

Zgłoszenia realizowane są przez formularz elektroniczny firmy TIMESPORT realizującej pomiar czasu( link 

do zapisów na stronie wydarzenia ) do dnia 08 października 2019 r. Uwaga!!! Wszystkie zgłoszenia, które 

do dnia 08 października nie będą opłacone – zostaną automatycznie usunięte z listy osób startujących. 

Po tym terminie rejestracja będzie możliwa tylko w dniu zawodów (tylko w przypadku nie wykorzystania 

limitu uczestników), w godzinach otwarcia Biura Zawodów. Organizator zastrzega, iż nie gwarantuje 

pełnej obsługi osobom, które zarejestrują swój udział w dniu zawodów (brak pakietu startowego, nr 

zapasowy). Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości: 

 

1. 30 zł do dnia 08 października 

2. 40 zł w dniu zawodów (jeśli limit startowy nie zostanie wyczerpany, ilość pakietów zostanie podana 11 

października)  

 

Opłatę startową można uiścić za pomocą płatności elektronicznych podczas elektronicznej rejestracji 

zawodnika. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istniej możliwość wskazania osoby, która zastąpi 

zarejstrowanego uczestnika. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje numer startowy, obsługę 

pomiaru czasu biegu, izo lub piwo na mecie, kiełbasę oraz bułkę, pamiątkowy medal.  

 

Klasyfikacja i Nagrody 

 

1. Nie przewiduje się nagród. Na pewno będą dyplomy. 

2. Nagrody uzależnione są od ofiarności partnerów i darczyńców. 
3. Przewiduje się słodki upominek dla wszystkich dzieci startujących w zawodach. 

4. Na każdego uczestnika Biegu oraz Marszu Nordic Walking czeka: kiełbaska, bułka, keczup, izo lub 

piwo - zgłaszacie to na maila – wybór należy do Ciebie!!! rewelacyjną trasę, pogodę – nie wiadomo 

tylko jaką. 

5. Wyniki z zawodów zostaną opublikowane na stronie wydarzenia. 
 



 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizowane zawody mają charakter koleżeński  i w takiej formie należy je postrzegać. 

2. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie. 

3. Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia 

uczestników zawodów. 

4. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


