
Regulamin 

I BIEG RODZINNY W CZUDCU 

 

I. ORGANIZATOR 
Grupa biegowa Fun&Run oraz Ośrodek Kultury w Czudcu 

II. CEL 
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

Propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym sportu wyczynowego 
i amatorskiego. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 
Start Biegu na 3 km nastąpi w dniu 27 maja 2018r. o godz. 14:30 

Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 30 min przed planowanym startem. 

Szczegółowa trasa biegu będzie przebiegać: 

Start – Stadion sportowy Czudec – ul Szarych Szeregów – ul. Św. Jana – ul. Starowiejska – 
pętla koło Gminy Czudec – ul. Starowiejska – ul. Św. Jana – ul. Szarych Szeregów – meta 
Stadion sportowy Czudec. 

IV. LIMIT CZASU 
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzina. 

Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do 
przerwania biegu i zejścia z trasy. 

 

V.WARUNKI UCZESTNICTWA 
Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie rodziny (minimum dwóch osób) do 20 
maja 2018r. pod numerem telefonu 721 263 392 lub w Ośrodku Kultury w Czudcu. 

Uczestnicy niepełnoletni startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, zawodnicy niepełnoletni na 
odpowiedzialność rodzica, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności 



do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095). 

Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną 
zdyskwalifikowani, 

Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na 
wysokości klatki piersiowej, 

Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz 
alkoholu. 

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 
Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną dla wieku 18 lat), w celu kontroli daty 
urodzenia. 

Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 
weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. 

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania. 

Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

 

VI.OPŁATY STARTOWE 
Brak opłaty startowej. 

Organizator zapewnia: 
numer startowy z agrafkami, medal na mecie ( po ukończeniu biegu w regulaminowym 
czasie), opiekę medyczną, woda do picia, słodki poczęstunek 

 

VII. NAGRODY 
Każda rodzina otrzyma pamiątkowy medal po ukończeniu w regulaminowym czasie. 

 

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Bieg odbędzie odbędzie się w sprzyjających warunkach pogodowych. W przypadku 
opadów, organizator zastrzega prawo do odwołania biegu lub jego przesunięcia na 
inny termin. 

2. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną, 
3. Interpretacja regulaminu należy do organizatora, 



4. Koszty organizacyjne pokrywa organizator, 
5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie 

stosowanie się do decyzji sędziów i służb informacyjnych przenosi na uczestników 
odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz 
Kodeksu Cywilnego. 

6. Organizator Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające 
regulaminu i ładu sportowego, 

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator, 
8. Organizator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

 

 


