
  

 

 

 
REGULAMIN 

BIEGU „V KIELECKA DYCHA 2016” 
 

I. CEL IMPREZY 
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 
2. Promocja terenów rekreacyjnych   miasta Kielce. 

  
II. TERMIN I MIEJSCE 
1. Start biegu - 9 października 2016 r.  (niedziela)  godz. 10:00 ze Stadionu Lekkoatletycznego   

ul. L. Drogosza 1  w Kielcach. 
2. Miejsce biegu - ścieżki leśne w Parku Baranowskim. Trasa obejmuje jedną pętlę.  

Punkt  odświeżania  na 5 km . 
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

 
III. ORGANIZATOR 
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach ul. L. Drogosza 2, tel. 41 36 76 718 wew. 941,942 

 kom. 664 920 603, 600 224 404; e-mail: marketing@mosir.kielce.pl  
2. Kielecki Klub Lekkoatletyczny 
3. BBM 

 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA 
1. W biegu  prawo startu mają osoby, które do dnia 9 października 2016 roku ukończą 16 lat. 
2. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (lub 

prawnego opiekuna) na udział w  Biegu. 
3. Do biegu zostaną dopuszczeni Zawodniczki i Zawodnicy, którzy: 
 dokonają zgłoszenia  drogą elektroniczną poprzez stronę www.datasport.pl  i uiszczą opłatę 

startową; 
 zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas  weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód 

osobisty lub inny dokument  potwierdzający tożsamość; 
 dokonają odbioru numeru  startowego w Biurze Zawodów.  
 podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (osoby pełnoletnie). 
4. Bieg rozgrywany będzie wspólnie z podziałem na płeć i kategorie wiekowe. 
5. Limit uczestników -  800 osób. 
6. O kolejności zawodników decyduje czas brutto pierwszych 30 zawodników, a pozostałych czas netto 

– od przebiegnięcia linii startu.  
7. Wyniki z czasami każdego uczestnika będą dostępne na stronie internetowej datasport.pl; 

www.mosir.kielce.pl;  www.kieleckadycha.pl 
 

V. ZGŁOSZENIA 
1.  Zgłoszeń można dokonywać:  
 drogą elektroniczną – na stronie www.datasport.pl  do dnia   30.09.2016 r.  
 osobiście (jeśli nie zostanie przekroczony limit uczestników) w dniach  8 i 9.10.2016 r.  

     
VI. ZASADY FINANSOWANIA 

1. Opłata startowa za udział w biegu płatna przelewem online na konto bankowe podczas  
rejestracji (www.datasport.pl)   
 do dnia 31.08.2016 r. - 30,00 zł;    do dnia 30.09.2016 r. - 40,00 zł. 
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 płatność  gotówką -  60 zł  w dn.  8.10.2016 r. ( w godz.10.00-15.00 w Hali Legionów   
(ul. L. Drogosza 2) oraz w dn.  9.10.2016 r.  w godz. 8.00 – 9.30 w  biurze zawodów na Stadionie L.A.  

2. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić ten fakt 
organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty na email: marketing@mosir.kielce.pl  

3. Opłata startowa jest bezzwrotna i nie może być przeniesiona na inną osobę. 
4. W ramach pakietu startowego  zawodnicy otrzymują koszulkę lub inny upominek z logiem imprezy 

oraz na mecie pamiątkowy medal,  numer startowy + agrafki,  worek na bagaż do depozytu, napój 
izotoniczny, baton,  posiłek po biegu. 

5. Pakiet i numer startowy będzie można odebrać w dniu 8.10.2016 r. w godz.10.00 - 15.00 w Hali 
Legionów (ul. L. Drogosza 2) oraz w dniu biegu 9.10.2016 r. oraz w godzinach 8.00 – 9.30 w biurze 
zawodów na Stadionie L.A. Odbiór nastąpi po okazaniu dowodu tożsamości i odnotowaniu wpłaty na 
konto. W przypadku odbioru pakietu startowego za osobę trzecią konieczne będzie okazanie ksera 
dokumentu tożsamości i pisemnego upoważnienia tej osoby. Wzór upoważnienia zostanie 
opublikowany na stronie www.mosir.kielce.pl  nie później niż tydzień przez rozpoczęciem imprezy. 

6. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego    
regulaminu.  
 

VII. NAGRODY 
1. Każdy uczestnik otrzymuje medal okolicznościowy. 
2. Dla  najlepszych zawodników open i w poszczególnych kategoriach wiekowych   
       (miejsca I – III)   przewidziano puchary i  upominki: 
 I kat. Kobiet – K1   – 2000 – 1976   I kat. Mężczyzn – M1 –  2000 –  1976 
 II kat Kobiet  – K2  –   1975  i starsze     II kat. Mężczyzn – M2 –  1975 – 1966 

                                 III kat. Mężczyzn – M3 – 1965 i starsi 
3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji open nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych. 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników. 
2. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin. 
3. Organizator przewidział dla uczestników biegu oraz osób towarzyszących noclegi w:  
 Hotelu „Maraton” ul. L. Drogosza 1 tel. (41)362 91 16 email: hotel.maraton@mosir.kielce.pl  
 Hotelu „Stadion” ul. Ściegiennego 8 tel. (41)368 77 15 email: hotel.stadion@mosir.kielce.pl  
 Pokojach Noclegowych (Hala Sportowa) ul. Krakowska 72 tel.(41)366 00 32      

              hotel.krakowska@mosir.kielce.pl w preferencyjnej cenie 30 zł/osoba.  
             Uczestnicy biegu oraz osoby towarzyszące mają możliwość bezpłatnego wejścia w dniach  
             8-9.10.2016 r. na kryte pływalnie MOSiR   (za okazaniem płatności w hotelu).  

 Rezerwacja pokojów w w/w hotelach we własnym zakresie. 
4. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i 

organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, 
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu.  

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki działań niezgodnych z Regulaminem, jak również 
za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.  

6. Odpowiedzialność organizatora wygasa wraz z zakończeniem biegu na stadionie lekkoatletycznym; 
7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych 
i reklamowych imprezy.  

8. Depozyt i  szatnie dla zawodników znajdują się w budynkach Stadionu LA.  
9. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego i  organizatora.                                                                                                                                       
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