
REGULAMIN BIEGU „KONSTYTUCJI 3 MAJA W PABIANICACH”:

1. Organizator wydarzenia:
1. Stowarzyszenie Pabianicki Klub „O co biega”, ul. Smugowa 18/37, 95-200 Pabianice

2. Współorganizatorzy
1. Urząd Miejski w Pabianicach
2. Starostwo Powiatowe w Pabianicach

3. Cele wydarzenia:
- element obchodów Święta Konstytucji 3 maja w Pabianicach
- promocja Miasta Pabianic i Powiatu Pabianickiego
- promocja biegania 
- sportowa rywalizacja
- integracja mieszkańców Pabianic

4. Kierownictwo wydarzenia:
Gabriel Grzejszczak – Pabianicki Klub „O co biega”

5. Przebieg i miejsce wydarzenia:
- start bieg odbędzie się 3 maja 2019 o godzinie 13:00
- planowane zakończenie wydarzenia – godzina 13:30

- miejsce wydarzenia – Park Juliusza Słowackiego w Pabianicach
- dystans – 1791 metrów (4 okrążenia Parku)

- bieg ma charakter sportowej rywalizacji

6. Zapisy:
- zapisy na bieg od uczestników indywidualnych i grup przyjmowane są wyłącznie w 
formie elektronicznej
- limit uczestników wynosi 100 osób

- zapisów można dokonać wyłącznie przez stronę internetową
https://datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4819 
- zapisy prowadzone są do dnia 1 maja do godziny 23:59
- zapisy w biurze zawodów będą przyjmowane w sytuacji, gdy w zapisach 
internetowych nie zostanie wypełniony 100 osobowy limit miejsc (o czym będziemy 
na bieżąco informować) 
-osoby, które nie dokonają zapisu nie otrzymają numeru startowego oraz medalu za 
ukończenie biegu

7. Organizatorzy zapewniają:
- wyznaczoną trasę biegu
- numer startowy dla każdego zapisanego uczestnika

https://datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4819


- rozgrzewkę poprowadzoną przez Klub FORMOWNIA
- pamiątkową przypinkę za ukończenie biegu dla każdego uczestnika
- puchary dla 3 najszybszych mężczyzn oraz 3 najszybszych kobiet (puchary zostaną 
wręczone na scenie podczas pikniku rodzinnego na bulwarach)

8. Biuro zawodów:
- biuro zawodów będzie mieściło się w Parku Słowackiego w pobliżu miejsca startu 
biegu
- biuro będzie otwarte od godziny 12:00 do 12:40

9. Pozostałe postanowienia:
- osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu za pisemną zgodą prawnych 
opiekunów okazaną w biurze zawodów
- warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie 
zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu albo dostarczenie 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
- uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu
- organizatorzy wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w 
osobach i mieniu
- każdy uczestnik odpowiada osobiście za swoje działania
- w czasie wydarzenia należy stosować się do zaleceń organizatorów
- uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne 
fotografowanie i filmowanie uczestnictwa w imprezie oraz publikowanie tych 
materiałów we wszelkich rodzajach mediów, bez ograniczeń, przez wszystkich 
uczestników oraz organizatorów

10. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia można uzyskać na:
www.facebook.com/ocobiegaKLUB

http://www.facebook.com/ocobiegaKLUB

