
BIEG "HISTORIE FRONTOWE" 
O PUCHAR WÓJTA GMINY PORĄBKA

REGULAMIN

ORGANIZATOR
• Fundacja Imperium Sportu

      *    współorganizator
• Fundacja Militarny Instytut Historyczny
• Gmina Porąbka

CELE
• Promocja sportu wśród lokalnej społeczności, a zwłaszcza rodzin i dzieci
• Zaangażowanie  i  zintegrowanie  lokalnej  społeczności  w  działania  związane

z przygotowaniem imprez sportowych z historią w tle
• Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu
• Promocja gminy Porąbka i jej walorów jako miejsca przyjaznemu do uprawiania wszelakich

sportów w tym biegania
• Aktywizacja mieszkańców Porąbki i miast Podbeskidzia do czynnego uprawiania sportu
• Promocja idei wolontariatu

TERMIN, MIEJSCE, LICZBA UCZESTIKÓW
• 16 lipca 2017
• godz. 10.15 – 12.00
• okolice Urzędu Gminy Porąbka, Spółdzielczy Bank, 
• bieg uliczno-terenowy ulicami Krakowska i  Karpacka oraz drogi gruntowe wzdłuż rzeki

Soła oraz Jeziora Czanieckiego, dystans 8 km.
• Liczba uczestników: około 500 osób

PLAN MINUTOWY:
15.07 SOBOTA       

12:00 -20:00 – odbiór pakietów startowych – teren pikniku”Historie Frontowe”
16.07 NIEDZIELA

– 7:00 otwarcie biura zawodów
– 9:30 wydanie ostatniego pakietu i zamknięcie biura zawodów
– 10:00 przywitanie zawodników
– 10:03 rozpoczęcie rozgrzewki
– 10:20 ustawienie zawodników na linie startu
– 10:30 start biegu na dystansie 8 km 
– 12:30 zakończenie biegu
– 12:40 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
– 12:50 podsumowanie i pożegnanie zawodników

ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU "HISTORIE FRONTOWE"
• w biegu mogą uczestniczyć zarówno dorośli jak i młodzież i dzieci w tym, że dziecko za

pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna
• w biegu może wziąć udział każdy kto nie posiada przeciwwskazań ze strony lekarza
• osoby startujące, zarówno dorośli jak i dzieci otrzymają numer startowy wraz z chipem i są

zobowiązani do jego przypięcia na koszulkę oraz biegu w nim



• każdy z uczestników powinien mieć na czas biegu ubrane odpowiednie obuwie oraz strój
sportowy

• każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  do  odebrania  pakietu  startowego  po  wcześniejszym
uiszczeniu opłaty startowej w wysokości podanej przez organizatora

• limit czasowy 120minut

ZGŁOSZENIA
• zgłoszenia odbywać się będą poprzez stronę internetową podaną przez organizatora
• zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu zawodów oraz w dzień poprzedzający bieg

podczas pierwszego dnia pikniku "Historie Frontowe"
• opłata startowa: 45 zł:

w pakiecie startowym każdy uczestnik otrzyma:
- pamiątkowy medal
- numer startowy wraz z chipem
- wodę
- gadżety sportowe
- opaska silikonowa organizatora

NAGRODY W BIEGU "HISTORIE FRONTOWE"
• Medal dla każdego uczestnika
• Nagrody specjalne i dyplom dla trzech najlepszych kobiet i mężczyzn w kategorii dorośli-

indywidualnie
• Nagroda specjalna dla najliczniejszej rodziny, która pokona bieg

ŚWIADCZENIA
• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu w tym karetka typu P oraz ratownicy

medyczni wg zapotrzebowania rozlokowani zarówno na trasie jak i miejscu start/meta
• Organizator,  przy  współpracy  z  Policją,  Ochotniczą  Strażą  Pożarną,  Pogotowiem

Ratunkowym zapewnia bezpieczeństwo podczas trwania biegu
• Na terenie miasteczka biegowego oraz trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz palenia i

spożywania wyrobów alkoholowych oraz przebywania osób pod jego wpływem

OSOBY ODPOWIEDZIALNE
• Patrycja Kuś – główny koordynator biegu tel: 504 984 996, pkus@imperiumsportu.eu
• Ewa Papla – koordynator tel: 600 032 676 , epapla@imperiumsportu.eu

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie imprezy. 


