
REGULAMIN 

I. CEL IMPREZY 
• Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności 

fizycznej. 

• Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności. 

• Pomoc w rehabilitacji Ani Kruk. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 
• Start biegu głównego - 16 czerwca 2019., godz. 15 „Orlik” przy Szkole 

Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie. 

• Bieg poprowadzony  zostanie ulicami miejscowości Suków na dystansie 6,3 km  

• Równolegle ze startem Biegu Głównego , odbędzie się start Nordic Walking. 

Trasa pokrywa się z trasa Biegu Głównego 

• Starty biegów dzieci i młodzieży – 16 czerwca 2019., miejsce startu biegu 

głównego 

• Biegi dzieci i młodzieży odbywać się będą na dystansach :200,  400m, 800m, 

1500m 

Kat. Przedszkole dystans 200m (0-5lat) 

Kat. Dzieci I , dystans 400m (6-8 lat) 

Kat. Dzieci II , dystans 800m (9-12 lat) 

Kat. Młodzież , dystans ok. 1500m (13-16 lat) 

 

III. ORGANIZATOR 
• Zabiegani w Kielcach , Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii 

Krajowej  Ziemi Kieleckiej w Sukowie  

• Tomek Biskupski Team 

• Zabiegani w Kielcach  

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 
• W biegu głównym prawo startu mają osoby , które do dnia 16 czerwca 2019 roku 

ukończą 16 lat. 

• Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu, pod warunkiem 

podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o 

starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego 

 



• Opiekunowie osób startujących w biegach dzieci i młodzieży zobowiązane są do 

podpisania zgody w Biurze Zawodów w dniu biegu. 

• Limit miejsc w biegu głównym : 700 zawodników, Nordic Walking : 100 zawodników 

• Na mecie na uczestników czekać będzie napój izotoniczny  napoje oraz posiłek 

regeneracyjny w postaci grillowanej kiełbaski  

• Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, oraz osób 
zabezpieczających trasę biegu. 

• Numery startowe wydawane będą w Biurze Zawodów: w dniu 15.06 w budynku 
Szkoły Podstatwej w Sukowie, 16.06: Buro Zawodów zlokalizowane będzie w okolicy 
startu („Orlik” przy SP Suków) 

V. ZGŁOSZENIA  
• Zgłoszenia do Biegu Głównego i Nordic Walking dokonywane są za pośrednictwem 

portalu Datasport.pl. do dnia 13 czerwca 2019r  

• Zgłoszenie do biegów dzieci i młodzieży dokonywane są w Biurze Zawodów w 

dniach : 15-16.06. 2019r 

• Istnieje możliwość zgłoszenia do Biegu Głównego ora Nordic Walking w Biurze 

Zawodów w dniach 15-16 czerwca 2019r  

• Opłaty startowe : Bieg Główny :min. 20zł , Nordic Walking: min 10zł, Biegi Dzieci i 

Młodzieży : 5 zł. 

• Opłata startowa wnoszona jest do puszki przy odbieraniu numerów startowych. 

 

VI. BIURO ZAWODÓW 
• Biuro Zawodów czynne będzie w dniu 15 czerwca w godz. 16-20 ;  w dniu 16 czerwca 

w godz. : 12-14:20. 

 

 

VII. NAGRODY 
• Impreza ma charakter rekreacyjno – charytatywny  

• Dla najlepszych zawodników przewidziano medale i puchary. 

• Każdy uczestnik Biegu Głównego , który ukończy bieg w limicie czasu 

wynoszącym : 1h 10 min  otrzyma pamiątkowy medal 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
• Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin. 

• Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. 



• Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki działań niezgodnych   z 

Regulaminem, jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć. 

• 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. 

• Akceptując regulamin , uczestnik akceptuje przepisy ustawy o ochronie danych 

osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) 

• Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora. 

 

IX. KONTAKT. 

• W razie pytań zainteresowani proszeni są o kontakt z osobami występującymi w 

imieniu Organizatora:  

Joanna Kałwa- 889106441 

Anna Kędzierska- 668181144 

Janusz Syska- 660709544 

Tomasz Biskupski - 507078536 

• Adres e-mail : spsukpw215@gmail.com, tomasz.biskupski1994@gmail.com  
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