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 REGULAMIN  BIEGU PRZEŁAJOWEGO 
POBIEGNIJ Z „SIÓDEMKĄ” 

 

10 lat Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku 

 

 
1. Cele imprezy: 

1) popularyzacja idei biegania, jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku; 
2) promowanie zdrowego stylu życia; 
3) promocja Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie                  

w Słupsku. 

 
2. Termin i miejsce: 8 października 2022 r. (sobota) 

1) Dzieci i młodzież do 18 roku życia – kategoria junior – dystans 7 km, godz. 10:00 
(start bezpłatny); 

2) Bieg Główny – kategoria senior – dystans 7 km, godz. 11:00 (opłata startowa 30 zł). 

 

3. Biuro Zawodów - Stadion 650-lecia, Hala Sportowa, od godz. 9:00 można dokonać opłaty 
startowej w kwocie 30 zł. 
 

4. Wydawanie chipów startowych w Biurze Zawodów od godz. 8.30. 
 

5. Dane kontaktowe: 
1) nr tel.: 602181846 – MARIOLA SZEREMETA 
2) e-mail : adamszeremeta@icloud.com 

 
6. link do formularza zapisów biegu „POBIEGNIJ Z SIÓDEMKĄ”. 

UWAGA! 
Warunkiem STARTU W KATEGORI SENIOR jest rejestracja oraz dokonanie opłaty 
startowej do dnia 8 października 2022 r. 

7. Organizator: 

Stowarzyszenie Siódemka i Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Słupsku  

ul. Jana Kilińskiego 38, 76-200 Słupsk 

Bieg organizowany jest pod HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTKI MIASTA 
SŁUPSKA PANI KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ 
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8. Przebieg trasy, dystans, limit czasu: 

1) trasa: start: Hala Sportowa przy Stadionie 650-lecia ul. Madalińskiego 4, 76- 200 
Słupsk – Lasek Północny – meta: Hala Sportowa przy Stadionie 650-lecia                           
ul. Madalińskiego 4, 76- 200 Słupsk; 

2) długość trasy 7 km dla wszystkich startujących (dzieci, młodzież, dorośli); 
3) limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 55 minut, czas liczony jest od momentu 

nadania sygnału startu. 

 
9. Warunki uczestnictwa: 

1) Zawodnik musi wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy; 
2) w biegu mogą startować zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni; 
3) Zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie lub osobiście złożyć pisemne 

oświadczenie o stanie jego zdrowia pozwalającym na udział w biegu; 
4) Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę 

prawnego opiekuna na start w zawodach; 
5) nie ma możliwości podpisania oświadczenia o stanie zdrowia w imieniu innej osoby; 
6) Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby                

po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia; przy odbiorze pakietu należy 
okazać dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru 
startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również 
dowód dokonania opłaty startowej; 

7) Uczestnicy imprezy podpisując listę zgłoszeniową wyrażają zgodę na wykorzystanie 
swojego wizerunku (dokumentacja fotograficzna, filmik) w materiałach dotyczących 
samych zawodów, jak również w innych materiałach Organizatora. 

10. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia: 

1)  Zawodnicy pełnoletni podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność; 
2) osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia od rodziców lub 
prawnych opiekunów na udział w biegu. 

11. Zapisy: 

1) Domtel-sport.pl 
tytuł przelewu: Pobiegnij z „Siódemką” ….. (w miejsce kropek wpisać imię i 
nazwisko Zawodnika); 

2) z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy poniżej 18 roku, oraz osoby 
niepełnosprawne na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

3) opłaty dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych 
Zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają 
zwrotowi; 

4) opłata nie może być scedowana na innego zawodnika, nie może również zostać 
przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę. 

12. Klasyfikacja biegu prowadzona będzie oddzielnie dla poszczególnych kategorii: 

1) za 1, 2, 3 miejsce w danej kategorii przewidziano puchary i dyplomy, które zostaną 
wręczone 18 października 2022 r., o godz. 11:00 w Niepublicznej Szkole 
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Podstawowej nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku, przy ul. Jana 
Kilińskiego, podczas oficjalnych obchodów 10-Lecia Szkoły; 

2) miejsca od 1 do 100 w obu kategoriach startowych będą nagradzane medalami. 

13. Biegi odbędą się bez względu na warunki pogodowe. 

14. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 

15. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej. 

16.Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia                           
lub skradzione podczas imprezy. 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. 

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu bez podania przyczyny. 

20. Każdy uczestnik biegu, zapisując się akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę                       
na ukazanie wizerunku na dokumentacjach fotograficznych i filmie zgodnie z RODO. 
 

© 2022  

 


