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Regulamin IV Gliwickiego Biegu Orkiestrowego - 11.01.2015r 

  

I. ORGANIZATOR oraz MIEJSCE ZAWODÓW: 

Fundacja „Biegamy z Sercem”, której siedziba mieści się w Gliwicach przy ul. Kościuszki 35. 

Centrum Handlowe Europa Centralna - Gliwice przy ul. Pszczyńska 315. 

 

Zawody odbędą się na terenie C. H. Europa Centralna, do którego można dojechać bezpłatnymi 

autobusami oraz własnymi środkami lokomocji - więcej na www.europacentralna.eu/jak-dojechac 

 

II. DYSTANS i WYRÓŻNIENIA oraz NAGRODY  

 

UWAGA - UWAGA!!! Każdy zawodnik, który wystartuje w przebraniu - NIE SPORTOWYM 

będzie mógł upamiętnić ten dzień darmowym zdjęciem (do odbioru w kilkanaście sekund po 

pstryknięciu), które zostanie wykonane w FOTO BUDCE  

 

1 ) 2 km (jedna pętla) - MARSZOBIEG DLA KAŻDEGO. Prawo startu mają osoby od 0 do 100 

lat. Niepełnoletni (do 18 roku życia), mogą startować tylko za zgodą rodziców lub opiekunów. 

 

Wyróżnienia otrzymają: 

Najmłodsza uczestniczka i najmłodszy uczestnik 

Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik 

Najliczniejszy TEAM rodzinny 

Najliczniejszy TEAM przedszkolny 

Najliczniejszy TEAM szkolny 

Najliczniejszy TEAM firmowy 

Wszyscy zawodnicy otrzymają MEDAL i wezmą udział w losowaniu UPOMINKÓW!!! 
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2 ) 10 km (4 pętle po 2,5 km) - BIEG i MARSZ Nordic Walking.  

Prawo startu mają osoby od 16-tego roku życia. Niepełnoletni (do 18 roku życia), mogą startować 

tylko za zgodą rodziców lub opiekunów. 

 

Statuetki i nagrody otrzymają trzy pierwsze osoby w BIEGU oraz trzy pierwsze osoby w 

MARSZU NW w poniższych kategoriach wiekowych - osobno KOBIETY i MĘŻCZYŹNI: 

YOUNG - 16-39 lat 

FOREVER YOUNG - 40 lat i więcej  

Łącznie zostaną nagrodzone 24 osoby!!! 

Wszyscy zawodnicy otrzymają MEDAL i wezmą udział w losowaniu UPOMINKÓW!!! 

 

III. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA  

1 ) FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE znajduje się pod poniższym adresem: 

www.biegamyzsercem.pl/organizujemy/bieg-orkiestrowy/iv-bieg-orkiestrowy.html 

 

Zapisy internetowe prowadzone będą tylko do dnia 4 stycznia 2015r. lub do 

wyczerpania limitu miejsc, który wynosi łącznie 950 osób!!! 

Listy startowe będą AKTUALIZOWANE raz w tygodniu - prosimy o CIERPLIWOŚĆ.  

Znajdą się na nich TYLKO i wyłącznie osoby, które dokonają minimalnej opłaty startowej (samo 

zgłoszenie się do biegu poprzez system elektroniczny nie gwarantuje wzięcia udziału w biegu!)  

Miejsce zostaje zapewnione dopiero po wniesieniu opłaty startowej na konto bankowe numer: 

 

59 2030 0045 1110 0000 0388 4960 
Fundacja „Biegamy z Sercem” 

44-100 Gliwice , ul. Kościuszki 35 

Bank BGŻ S.A.  
 

Tytuł przelewu: 

 Dla osób startujących na 2 km OPŁATA STARTOWA 2 km + nazwisko i imię zawodnika  

 Dla osób startujących na 10 km: OPŁATA STARTOWA 10 km  + jak wyżej  

 

50% wartości wszystkich opłat startowych zostanie przekazana  

na konto Fundacji Jurka Owsiaka jako wsparcie 23. Finału WOŚP. 
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2 ) WYSOKOŚĆ OPŁATY STARTOWEJ: 

- MARSZOBIEG DLA KAŻDEGO na dystansie 2 km 

1) minimum 20,00zł w przypadku przelewu na rachunek bankowy do dnia 05.01.2015r  

Wpłaty na konto bankowe po 05.01.2015r nie będą weryfikowane i brane pod uwagę!!! 

2) minimum 40,00zł w przypadku dokonania wpłaty w dniu zawodów w biurze zawodów, pod 

warunkiem nie przekroczenia limitu zgłoszeń drogą elektroniczną. 

W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje numer startowy, upominek, kupon na 

posiłek, pamiątkowy MEDAL oraz bierze udział w losowaniu nagród! 

 

- BIEG i MARSZ Nordic Walking na dystansie 10 km 

      1)  minimum 40,00zł w przypadku przelewu na rachunek bankowy do dnia 05.01.2015r. 

Wpłaty na konto bankowe po 05.01.2015r nie będą weryfikowane i brane pod uwagę!!! 

2) minimum 80,00zł w przypadku dokonania wpłaty w dniu zawodów w biurze zawodów, pod 

warunkiem nie przekroczenia limitu zgłoszeń drogą elektroniczną. 

W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje numer startowy z PRZYKLEJONYM 

CZIPEM (prosimy nie odrywać!!!) do pomiaru czasu, upominek, kupon na posiłek, napój, 

pamiątkowy MEDAL oraz bierze udział w losowaniu nagród! 

 

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! 

 

 Można łączyć przelewy dla kilku osób, pod warunkiem, że zostaną podane wszystkie imiona i 

nazwiska, a przy nich wybrane dystanse wg powyższego wzoru!  

 Opłaty startowej nie można przenosić na inną osobę, a wpłacone pieniądze nie podlegają 

zwrotowi. 

 Nie dopuszczalnym jest dokonywanie opłaty startowej bez wcześniejszego zgłoszenia się 

poprzez system on-line.  

 Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu 

bankowego z winy poczty lub banku. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie przelewu na niewłaściwy rachunek 

bankowy oraz nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przelewów - liczy się data księgowania 

na powyższym koncie bankowym, czyli 05.01.2015r. 

 Listy Startowe aktualizowane będą raz w tygodniu. 
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IV. PROGRAM ZAWODÓW 

  8:00 - Otwarcie BIURA ZAWODÓW  

      11:00 - Wspólna ROZGRZEWKA  

11:15 - START MARSZOBIEGU DLA KAŻDEGO na dystansie 2 km 

12:00 - START BIEGU i MARSZU Nordic Walking na dystansie 10 km 

      Kijkarze ustawiają się za biegaczami i startują na drugą komendę!   

14:00 - Rozpoczęcie CEREMONII WRĘCZENIA i LOSOWANIA NAGRÓD  

      Nagrody można odbierać tylko osobiście, bez możliwości odebrania w innym terminie. 

 

SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ SIĘ NA MAPKACH SYTUACYJNYCH: 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1) Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i 

stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.  

2) Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu.  

3) Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

4) Zawodnicy biorący udział w imprezie wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych dla potrzeb wewnętrznych  organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 

informacyjnych i reklamowych  imprezy.  

5) Organizator nie ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy 

uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać: 

- RATOWNICY MEDYCZNI oraz karetka 

- OCHRONA i WOLONTARIUSZE  

6) Do dyspozycji uczestników będzie miejsce na DEPOZYT, który znajdować się będzie w okolicy 

BIURA ZAWODÓW. Depozyt będzie przyjmowany i wydawany na podstawie numerów 

startowych - szczegóły na mapce sytuacyjnej.  

7) 4.01.2015 o godzinie 11:00 na terenie Europy Centralnej odbędzie się trening (każdy 

uczestnik otrzyma napój i baton) - ZAPRASZAMY! 

8) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jednak nie później niż na 

24h przed oficjalnym otwarciem imprezy. 


