
Regulamin biegu: „CHABER” Charytatywny Berzyński Bieg z Przeszkodami 

 

1. Cele biegu 

• Propagowanie idei „Biegam – Pomagam”. 

• Zebranie środków na leczenie i rehabilitację Kasi z Tłok. 

• Promowanie „Ziemi Wolsztyńskiej”. 

• Integracja rodzin. 

 

2. Organizator 

Sołectwo Berzyna 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wolsztyński Klub Biegowy 
Stowarzyszenie Harcerskie WIR 
Stowarzyszenie „LORD’S” 
Fundacja Sezon na Cuda 

Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Wolsztyna, Pana Wojciecha Lisa. 

Koordynator biegu: Piotr Skupniewicz, tel. 698 097 430. 
Obsługa zapisów: Aleksander Warciarek, e-mail o.warciarek@orange.pl. 

 

3. Termin i miejsce 

Bieg odbędzie się w Berzynie, w dniu 30.06.2019 r. o godz. 11:00. 

Start i meta umiejscowione będą na placu zabaw w Berzynie. 

 

4. Biuro biegu 

Plac zabaw w Berzynie. 

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu 30.06.2019 r., w godz. 09:00-10:30. 

 

5. Trasa biegu 

• Dystans: 6 kilometrów. 

• Trasa crossowa, przebiega przy Jeziorze Berzyńskim. 

• Na trasie będą znajdować się przeszkody naturalne i sztuczne, które należy pokonać. 

• Brak limitu czasu. 

• Przewidziano punkt z wodą. 



 

6. Warunki uczestnictwa 

• Organizator nie zastrzega limitu uczestników. 

• W celu weryfikacji, każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w dniu zawodów, w Biurze Biegu, 
w godz. 09:30-10:30 oraz posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 

• W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 16 rok życia, dokonają 
zgłoszenia i uiszczą opłatę startową przelewem do dnia 26.06.2019 r. (decyduje data wpływu na 
rachunek) lub w dniu zawodów, w biurze biegu. 

• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu. 

• Dodatkowo dopuszcza się bieg rodzica z dzieckiem niepełnoletnim, po podpisaniu oświadczenia 
przez rodzica. Całą trasę biegu dziecko musi pokonać w asyście rodzica. 

• Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem 
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 

• Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i 
umieszczenia w komunikacie końcowym, a także na wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu 
dla potrzeb Organizatora. 

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania. 

• Pobranie numeru startowego jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu biegu. 

• Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do opaski, 
która będzie założona na ręce. 

 

7. Zgłoszenia do biegu 

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 23.06.2019 r. bezpośrednio na stronie datasport 
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4927 , za pomocą strony 
www.wolsztynskiklubbiegowy.pl, poprzez stronę http://biegchaber.blogspot.com/ a także w dniu 
zawodów, w biurze biegu. 

 

8. Opłata startowa 

Opłata startowa wynosi: 

Dzieci do 16 roku życia 10 zł 

Pozostali 50 zł 

płata do dnia 26.06.2019 r. (decyduje data wpływu), przelewem na rachunek: 

Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń 

nr rachunku: 33 2030 0045 1110 0000 0412 2690 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) 

tytułem: opłata startowa CHABER dla Kasi, imię i nazwisko uczestnika 

Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4927
http://www.wolsztynskiklubbiegowy.pl/
http://biegchaber.blogspot.com/


W ramach opłaty startowej Uczestnicy otrzymają: 
- numer startowy, 
- ciepły posiłek, 
- napoje: woda, kawa, herbata, 
- ciasto, 
- punkt z wodą na trasie, 
- opiekę medyczną, 

 

9. Pomiar czasu 

Pomiar czasu i ustalenia kolejności będą dokonywane elektronicznie wg czasów brutto. 

 

10. Klasyfikacja i nagrody 

W biegu będą prowadzone klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn. 

Nagrody: 

• Za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: puchary. 

• Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje upominek. 

 

11. Postanowienia końcowe 

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

• Organizator zapewnia toalety. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników 
do celów marketingowych. 

• Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu. 


