
R E G U L A M I N 

 

V EDYCJA 
 

Zabłudów, 3 czerwca 2017 roku 
 

 Patronat Honorowy 
Burmistrz Zabłudowa – Adam Tomanek 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabłudowie – Maciej Rogucki 

 

 

I. Cel 
- propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów oraz używek 
- krzewienie kultury fizycznej jako sposobu na dobra zabawę i aktywny wypoczynek 
- integracja społeczna oraz umocnienie więzi rodzinnych 
 - popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu 
- promocja Miasta i Gminy Zabłudów 

 

II. Organizator: 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie 
ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów – tel. 85 718 81 00 wew. 42 

Współorganizatorzy: 
- Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie 
- Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie 
- Klub Sportowy „RUDNIA” Zabłudów 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłudowie 

 

III. Termin i miejsce: 
1. Bieg odbędzie się 3 czerwca 2017 r. 
2. Start i meta: Park Zamkowy w Zabłudowie (trasa zgodnie z załączoną mapką Biegu). 

 



 

IV. Warunki uczestnictwa:  
- w Biegu mogą uczestniczyd dzieci, młodzież, kobiety i mężczyźni, którzy nie mają przeciwwskazao 
zdrowotnych do biegu wytrzymałościowego, co muszą potwierdzid, podpisując przed biegiem 
stosowne oświadczenie,  
- osoby niepełnoletnie mogą startowad w Biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna,  
- osoby biorące udział w Biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
rejestracji uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 922).  

 
V. Klasyfikacja  
Kat. dzieci (rocznik 2007 i młodsi) – chłopcy (350 m) 
Kat. dzieci (rocznik 2007 i młodsi) – dziewczyny (350 m) 
Kat. dzieci (rocznik 2004 – 2006) – chłopcy (1000 m) 
Kat. dzieci (rocznik 2004 – 2006) – dziewczyny (1000 m) 
Kat. młodzież i dorośli (rocznik 2003 i starsi) – kobiety (1000 m) 
Kat. młodzież i dorośli (rocznik 2003 i starsi) – mężczyźni (2000 m) 
 
Najaktywniejszy senior (Najstarszy uczestnik) 
Najaktywniejszy junior (Najmłodszy uczestnik) 
Najliczniejsza Rodzina 

 

VI. Zgłoszenia 
- zgłoszenia przyjmowane będą przed Biegiem w Biurze Zawodów umiejscowionym w okolicach linii 
startu, w godz. 12:00 - 13:50. 

 

VII. Nagrody 
- zwycięzcy w poszczególnych kategoriach za miejsca I - III otrzymają puchary i medale oraz 
ufundowane nagrody przez sponsorów, 
- pozostałe nagrody wg możliwości finansowych organizatora, 
- dzieci, które najszybciej ukooczą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale oraz drobne upominki (do 
wyczerpania zasobów) 

 

VIII. Postanowienia końcowe 
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie i mecie Biegu. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
imprezy. 
3. Szatnia dla uczestników Biegu będzie usytuowana w okolicach startu Biegu (o szczegółach 
poinformuje Organizator w Biurze Zawodów). 
4. Uczestników Biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe. 
5. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadad numery startowe, wydane przez Organizatora w 
Biurze Zawodów (do zwrotu na mecie). 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu wynikające z 
winy uczestników. 
7. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Biegu. 


