
REGULAMIN 

Charytatywnego Zimowego Crossu po Zielonym Lesie 

1. Cel biegu: 

Bieg ma charakter charytatywny i integracyjny. Cały dochód z biegu zostanie 

przekazany na pomoc Katarzynie Dremo (więcej informacji na: 

https://www.facebook.com/pokonajmyrakamozgu/) 

2. Organizatorzy: 

– Stowarzyszenie Runners Team Żary 

Kontakt z organizatorami: 

Marcin Hakman, tel. 601773454  e-mail: zaryrunners@gmail.com 

 

3. Termin i miejsce: 

– Bieg „Charytatywny Zimowy Cross po Zielonym Lesie” odbędzie się w dniu 

6 stycznia 2017 roku (piątek) o godz. 11:00, 

– Limit czasu – 100 . 

4. Biuro zawodów: 

– Biuro zawodów mieścić będzie się na terenie budynek terenie basenu 

miejskiego w Żarach ul. Źródlana. Godziny otwarcia w dniu biegu: 10-10:45.  

5. Trasa biegu: 

– Bieg odbędzie się na dystansie ok.10 km, zostanie przeprowadzony na 

terenach leśnych (w większości utwardzone ścieżki leśne). Start oraz meta 

przewidziane są przy kompleksie basenowym ulica Źródlana. 

– Trasa biegu oznakowana taśmami, wymagająca, posiadająca średnią klasę 

trudności z możliwością wystąpienia przeszkód terenowych w tym 



wystających korzeni drzew, kamieni polnych itp. 

 

6. Warunki uczestnictwa: 

– Uczestnikiem „Charytatywnego Zimowego Crossu po Zielonym Lesie” może 

zostać każda osoba, która do dnia biegu tj. do dnia 6.01.2017 roku ukończy 

16 lat, dokona zgłoszenia oraz wspomoże charytatywną zbiórkę 

– Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na uczestnictwo w biegu 

– Każdy zawodnik obu biegów startuje wyłącznie na własną 

odpowiedzialność, co potwierdza podpisując oświadczenie o zdolności 

zdrowotnej do udziału w biegu 

– Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z 

zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika 

biegu dla potrzeb Organizatora 

– Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy 

przypięty z przodu do koszulki w widocznym miejscu 

– Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru 

startowego innej osobie 

– Organizatorzy zwracają szczególną uwagę Uczestnikom Biegów na skalę 

niebezpieczeństw oraz zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie 

sportowej związanych z dużym wysiłkiem fizycznym polegającymi m. in. na 

ryzyku utraty życia i zdrowia. Jako Organizatorzy zalecamy przed 

rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz podczas ich trwania dokonanie 

stosownych badań lub konsultacji lekarskich, w zależności od wieku i kondycji 

fizycznej 

7. Zgłoszenia, opłata startowa, pakiet startowy: 

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są: 



– Elektronicznie od  20 listopada 2016 do 5 stycznia 2016 do godz. 18:00, lub 

do czasu osiągnięcia limitu zawodników poprzez rejestrację na stronie 

internetowej: http://dostartu.pl/charytatywny-zimowy-cross-po-zielonym-

lesie-v545.pl.html 

– Numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, 

podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia 

– Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszenia 

do udziału w biegu i wspomożenie charytatywnej zbiórki 

– Organizator wyznacza limit uczestników biegu „Charytatywny Cross 

Górski po Zielonym Lesie” na 100 osób  

 

– Na liście uczestników biegu pojawią się osoby, które dokonały opłaty 

startowej 

Opłata startowa 

W ramach opłaty startowej należy wspomóc charytatywną zbiórkę poprzez 

stronę https://zrzutka.pl/pokonajmy-raka-mozgu kwotą co najmniej 15 zł. 

Następnie należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres 

zapisy@zaryrunners.pl 

Pakiet startowy 

Uczestnicy „Charytatywnego Zimowego Crossu po Zielonym Lesie” otrzymują 

numer startowy z agrafkami. 

Po zakończeniu biegu planowane jest integracyjne ognisko. 

 Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie w godzinach i w dniach 

otwarcia biura Zawodów 

 

8. Klasyfikacje końcowe: 



 

W biegu prowadzona będzie indywidualna klasyfikacji generalna mężczyzn i 

kobiet.  

11. Nagrody dla zawodników: 

– Za miejsca I-III w kategorii open kobiet i mężczyzn organizatorzy 

przewidują drobne statuetki.  

12. Postanowienia końcowe: 

– Bieg odbędzie się bez względu na pogodę 

– Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków 

– Wszyscy uczestnicy startują tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność 

– Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie 

– Uczestnicy biegów mają obowiązek przestrzegania zasad fair-play podczas 

trwania biegu i na terenie biegu 

– W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez 

uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik 

zostanie zdyskwalifikowany 

– Organizator informuje o możliwości pozostawienia aut na parkingach, 

których miejsce zostanie wskazane na stronie biegu 

– Szatnie i depozyt dla uczestników znajdować się będą na terenie MOSRIW 

przy ul. Źródlanej 

– Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia 

lub skradzione podczas imprezy biegowej 

– Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje 

Organizatorowi 

– Regulamin do 30 dni przed biegiem może ulegać drobnym modyfikacjom. W 

związku z powyższym każdorazowo po zmianach będzie pojawiała się 

informacja dotycząca zmian na stronie biegu 

ORGANIZATORZY 



 


