
Regulamin Charytatywnego Biegu  

Odważny Przełaj 
 
 I. ORGANIZATOR: 

Fundacja Wilczym Szlakiem, Międzygórze, NIP 8811495258 
WSPÓŁORGANIZATOR:  

Agroturystyka OdważnyTeam.pl, Stary Gierałtów 74, 57-550 Stronie Śląskie 
 
 II. CEL BIEGU:  

• Pozyskanie Środków na dalszą działalność Agroturystyki OdważnyTeam.pl. 
• Popularyzacja turystyki.  
• Promowanie regionu.  
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.  
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.  
• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  
• Integracja lokalnego środowiska.  

 
III. TERMIN I MIEJSCE:  

 
• Start biegu odbędzie się 20.06.2020 roku (sobota) w Starym Gierałtowie.  
• Start biegów będzie miał miejsce Wiata pod Bocianem Stary Gierałtów, obok Ochotniczej 

Straży Pożarnej. 
 • Biuro zawodów zlokalizowane będzie w tym samym miejsc.  
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji i czasu startu 

 
 IV. TRASY ZAWODÓW  

• „Odważny Przełaj Family” – do 5 km z rozmieszczonymi na trasie punktami kontrolnymi, 
zagadkami, zadaniami.  

• „Odważny Przełaj w Góry”– około 12 km z rozmieszczonymi na trasie punktami 
kontrolnymi. 

• „ Odważny Przełaj Virtual”-będzie możliwość  wsparcia Agroturystyki OdważnyTeam.pl i 
przebiegnięcia dystansu  nie mniej niż 3 km, by otrzymać imienny certyfikat Przyjaciela 
Agroturystyki OdważnyTeam.pl. 

  • Start na wszystkich dystansach odbywa się będzie symultanicznie. Organizator zastrzega 
sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na 
odprawie technicznej w dniu rozgrywania zawodów. 

 • Trasa będzie oznakowana taśmami ostrzegawczymi, strzałkami oraz poprzez umieszczenie 
na niej punktów kontrolnych(wolontariusze).  

• Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu 
Drogowego.  

• Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 
odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, 
służb porządkowych oraz medycznych na całej trasie.  

• Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie 
używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.  

• Przybliżone godziny startów:  
Odważny Przełaj w Góry: 10:00 (limit 4h) 
Odważny Przełaj Family: 12:00 (limit 3h)  

• Organizator zapewnia wodę i posiłek regeneracyjny. 

• Na mecie zawodnicy otrzymają niezapomnianą niespodziankę. 



• Planowane są również dodatkowe inicjatywy będące integralną częścią Biegu – szczegóły 
będą na bieżąco podawane na stronie wydarzenia na Facebooku. 

  
V. WYPOSAŻENIE: Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:  

• mapę (otrzymaną od organizatora), 
• telefon komórkowy. 

 
VI. OPŁATA STARTOWA:  

• Jako, że bieg ma charakter biegu charytatywnego, opłata jest dowolna jednak  nie mniej niż: 
       Odważny Przełaj w Góry: 30 zł. 
       Odważny Przełaj Family:  dorosły 20 zł, dziecko do 15 roku 10 zł. 
       Odważny Przełaj Virtual: 10 zł. 

• Wszystkie opłaty należy wysłać na konto: 
Agroturystyka Odważnyteam.pl Magdalena Odważny 10 1090 1346 0000 0001 2122 1215   

w tytule przelewu wpisując: „DAROWIZNA”, Imię, Nazwisko, „bieg”. 

• Potwierdzenia wpłat należy wysłać emailem na adres: krikon@wp.pl 

• W przypadku chęci zapisania się na bieg w dniu zawodów, należy udać się do biura zawodów, 

wypełnić oświadczenie, złożyć datek do puszki. 

• Płatności dokonane na konto Współorganizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają 

zwrotowi. 

VI. KLASYFIKACJE:  
• Na trasach nie będzie prowadzony pomiar czasu, tym samym nie będzie prowadzona żadna 

klasyfikacja.  
 
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

• Uczestnikiem będzie osoba, która dopełni następujące warunki: dokona zgłoszenia poprzez 
formularz internetowy https://time-sport.pl/bieg/5391 (prosimy o wybranie rodzaju posiłku: 
mięsny/bez mięsny) lub osobiście w dniu startu w biurze zawodów: W Biurze Zawodów wypełni 
oświadczenie.  

• Prawo do startu w biegu „Odważny Przełaj w Góry” mają osoby, które ukończyły 18 lat, w 
przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat tylko 
pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.  
 
IX. ZWROTY I REKLAMACJE:  

• Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności zgłoszeń uczestników należy zgłaszać do 
organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.  
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

• Kontakt do organizatora: Krikon (Krzysiek) 603443226 Email: krikon@wp.pl 
• Stanowiska wydawania wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich 

uczestników 
• Wszystkie biegi odbędą się bez względu na pogodę.  
• Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.  
• Dane osobowe Uczestników Biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia 

imprezy. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i 
możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu 
zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu 
zgłoszeniowym.  

• We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator.  
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• Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 
odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, 
służb porządkowych oraz medycznych. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, 
poszanowania środowiska naturalnego. 

• Oczywiście wszystko odbędzie się przy zachowaniu wszelkich wytycznych dotyczących COVID-
19. 


