
REGULAMIN
"Biegniemy dla WOŚP!"

I. CEL IMPREZY:
• Pomoc przy zbiórce pieniędze na cele Fundacji WOŚP
• Wspieranie akcji charytatywnych poprzez organizację zawodow sportowych
• Promowanie dobroczyności oraz upowrzechnianie zdrowego stylu życia

II. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Bieg Piastów
Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba
Tel. (+48) 75 717 33 38, NIP: 611-01-55-623
e-mail: zawodnicy@bieg-piastow.pl, biuro@bieg-piastow.pl

III. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
Ośrodek Narciarstwa Biegowego "Jakuszyce"
Niedziea 12.01.2020 r. - START 10:00

IV. TRASA:
1. Start i meta przy Polanie Jakuszyckiej – start wspólny.
2. Trasa będzie przebiegać na dystansie 6 km, techniką klasyczną.
3. Na trasie będzie obowiązywał bezwzględny limit czasowy, po godzinie 12:00 zawodnicy nie będą klasyfikowani.
4. Trasa  będzie  oznakowana  i  zabezpieczona.  Każdy  zawodnik  ma  obowiązek  trzymania  się  wyznaczonej  trasy
zawodów. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu uczestnik ma obowiązek poinformowania organizatora lub obsługę.

V. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Impreza ma charakter otwarty.  Uczestnikiem może być każda osoba która wypełni formularz zgłoszeń, podpisze
oświadczenie na udział w biegu na własną odpowiedzialność oraz dokona opłaty startowej.
2. Osoby, które w dniu startu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości, zobowiązane są do posiadania zgody na udział od
rodzica lub prawnego opiekuna z jego podpisem. Wzór zgody stanowi  Załącznik nr 1. Warunkiem dopuszczenia do
startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego, wraz z dowodem osobistym, w momencie weryfikacji zawodnika
w biurze zawodów.
3. Uczestnictwo w biegu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
użycie wizerunku zawodnika przez Stowarzyszenie Bieg Piastów w wydawnictwach, podczas transmisji  telewizyjnej,
radiowej  i  internetowej  oraz  w  innych  mediach.  Wskazane  jest  ubezpieczenie  się  na  własny  koszt  od  następstw
nieszczęśliwych wypadków.
4. Każdy z uczestników jest zwycięzcą.

VI. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na 
stronie www.bieg-piastow.pl od 1.10.2019 r. do 12.01.2020 r.  Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne lub błędnie wypełnione zgłoszenie. Karta zgłoszenia bez
podpisu jest uznana za nieważną.
3. Opłatę startową należy uiścić w biurze zawodów (datek min. 40 zł)
Cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany Fundacji WOŚP.

Każdy uczestnik otrzymuje:
• numer startowy
• medal pamiątkowy
• ubezpieczenie NW
• profesjonalną obsługę medyczną

VII. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Jakuszyce (przy biurach Stowarzyszenia Bieg Piastów)
Sobota 11.01.2020 r. w godzinach 9:00 – 16:00
Niedziela 12.01.2020 r. w godzinach 8:00 – 9:45



VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. W przypadku złych warunków pogodowych/braku śniegu organizator zastrzega sobie możliwość odwołania, zmiany

lub skrócenia dystansu.
2. Zawodnicy mają obowiązek szanować środowisko naturalne! Bezwzględnie zabrania się zanieczyszczać trasy biegu.

Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie,  o których zobowiązany jest  poinformować

wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura
Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 


