Regulamin biegu „II Rodzinny Bieg Charytatywny - Jankowice”
I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu są Ludowy Klub Sportowy Znicz w Jankowicach we współpracy z Zespołem SzkolnoPrzedszkolnym w Jankowicach.
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg „I Rodzinny Bieg Charytatywny“ odbędzie się 09 czerwca 2018 roku.
Start biegów:
13:00 – bieg dzieci 2,7 km
13:10 – bieg główny 10 km
13:20 – bieg krótki 5 km + nordic walking 5 km
2. Start biegu nastąpi na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 43-215 Jankowice ul. Baziowa 17/ul.
Kasztanowa a meta biegu nastąpi na boisku Ludowego Klubu Sportowego Znicz Jankowice w Jankowicach przy.
Ul. Żubrów 36 A.
3. Biuro Zawodów mieścić się będzie w rejonie startu biegu od godziny 10:30 do 12:45. Osoby zgłoszone
wcześniej przez Internet, które dokonały opłaty startowej będą mogły odebrać pakiet startowy w dniu Biegu do
godziny 12:45. Osoby chcące dokonać zapisu do Biegu w dniu zawodów będą miały taka możliwość do godziny
12:00. Po tej godzinie nie będzie możliwości zapisania się na bieg. Możliwy będzie wyłącznie odbiór pakietu
startowego.
4. Dekoracja wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg odbędzie się na mecie biegu, w momencie
przekroczenia linii mety – medale
5. około godziny 15:00 - Dekoracja oraz rozdanie nagród w poszczególnych kategoriach
III. TRASA 1. Długość trasy :bieg dzieci około 2,7 km bez atestu, bieg krótki około 5,0 km bez atestu (+ nordic
walking 5 km) , bieg główny około 10 km bez atestu.
2. Trasę należy pokonać w czasie do: bieg dzieci do 1 godziny tj. do godziny 14.00, bieg krótki (5 km) (+ nordic
walking 5 km) do 1,5 godziny tj. do godziny 14:50, bieg główny (10 km) do 1,5 h tj. do godziny 14:40
3. Trasa będzie miała oznaczone kilometry: bieg dzieci:1 do 2, bieg krótki (5km) (+ nordic walking 5 km) 1-5
km, bieg główny (10 km) 1-10 km
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do dnia
01.06.2018 r.
2. W biegu dzieci mogą wziąć udział dzieci , które na dzień 09 czerwca 2018 r. są uczniami klas 3-7 szkół
podstawowych, w biegu głównym mogą wziąć osoby, które do dnia 09 czerwca 2018 r. ukończą 14 lat. W
przypadku osób niepełnoletnich, wymagane jest okazanie podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika
zgody na uczestnictwo w biegu (zgodę na bieg dzieci należy dostarczyć do szkoły w tygodniu poprzedzającym
zawody, zgodę na bieg krótki/główny należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego).
3. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie lub zaakceptować oświadczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na udział w biegu (formularz zgłoszeniowy/rejestracyjny).
4. Bieg Krótki/nordic walking – 5 km i bieg Główny – 10 km odbędą się z pomiarem czasu, każdy uczestnik, który
ukończy bieg w regulaminowym czasie określonym w pkt. III podpunkt 2. otrzyma pamiątkowy medal
5. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
6. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu dzieci do godziny 14:00 i biegu krótkiego (5 km) (+ nordic walking 5 km)
do godziny 14:50 i biegu głównego do 14:40 są zobowiązani do przerwania biegu. Ktokolwiek pozostanie na
trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów
ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
7. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń Policji, wolontariuszy oraz osób
działających w imieniu Organizatora.
8. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do

przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.
9. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy
Zawodnik zobowiązani są ubezpieczyć się na własny koszt.
11. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Organizator ustanawia limit startujących – 150 - bieg dzieci, 150 – bieg krótki (5km) + nordic walking, 150 –
bieg główny (10km)
2. Zgłoszenia uczestnictwa w biegu " I Rodzinny Bieg Charytatywny " dokonywać można poprzez:
- zapisy są dostępne na stronie www.bgtimesport.pl Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz
na stronie www oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej) na
rachunek bankowy ZSP Jankowice : 63 8448 0004 0037 9959 3000 0002 (Bank Spółdzielczy) wpisując jako tytuł
wpłaty: imię, nazwisko, Bieg „I Rodzinny Bieg Charytatywny” – opłata min. 20,00 zł (do 31.03.2018 r. ) , opłata
min. 30 zł (od 01.04.2018-01.06.2018 oraz w dniu zawodów do godziny 12:00).
3. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych będzie odbywało się w Biurze Zawodów do
godziny 12:45
4. Podczas składania formularza zgłoszeniowego zawodnicy składają oświadczenie „Oświadczenie o zdolności
do udziału w biegu : Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w organizowanych zawodach pod
nazwą „II RODZINNY BIEG CHARYTATYWNY" oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego
czynnego uczestnictwa w biegu. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i go akceptuję. W zawodach
biorę udział na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora. „ W razie jakichkolwiek wątpliwości co do
swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym
zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza
5. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za
okazaniem dowodu osobistego.
6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego przez inną osobę po okazaniu i dostarczeniu
pisemnego upoważnienia do odbioru od osoby, która prawidłowo dokonała zgłoszenia w biegu.
7. Opłata startowa wynosi:
Bieg dzieci – uczestnicy są zwolnieni z opłaty Bieg Krótki (5km) oraz Bieg Główny : minimum 20 zł - przelewem
do dnia 01.06.2018 r. ; opłata min. 30 zł (od 01.04.2018-01.06.2018) minimum 30 zł – wpłata gotówki w dniu
zawodów w godzinach 10:30-12:00, pod warunkiem, że limit uczestników nie zostanie przekroczony w trakcie
zgłoszeń internetowych;
9. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację
szkolną lub studencką, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz
potwierdzenie wpłaty opłaty startowej. Dozwolone jest odbieranie pakietów na podstawie pełnomocnictwa.
10. Z opłaty startowej zwolnieni są: - osoby zaproszone przez Organizatora, - uczestnicy biegu dzieci – osoby ,
które na dzień 10 czerwca 2018 r. są uczniami klas 4-7 szkół podstawowych ; - uczestnicy Biegu Krótkiego i
Biegu Głównego, którzy na dzień 10 czerwca 2018 r. mają ukończone 60 lat.
11. Opłata startowa
a) raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi
b) opłata nie jest ważna gdy została wpłacona po ogłoszeniu komunikatu o wyczerpaniu limitu startujących.
c) opłata może zostać przeniesiona na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem, najpóźniej
do dnia 6.06.2018 r. do godziny 12:00. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty w żadnym
przypadku.
d) Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.
e) Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
f) Wpłaty dokonane przelewem po terminie 01.06.2018 r. nie będą uznawane.
VI. KLASYFIKACJA ORAZ NAGDRODY
Bieg dzieci to bieg honorowy bez mierzenia czasu jednak z nagrodami dla najlepszych Zawodników i
Zawodniczek
Bieg Krótki i Bieg Główny to bieg z pomiarem czasu i klasyfikacją oraz nagrodami:
- kategoria bieg 5 km kobiety:
I miejsce : 200 zł bon decathlon
II miejsce: 150 bon decathlon
III miejsce: 100 zł bon decathlon
- kategoria bieg 5 km mężczyźni:

I miejsce : 200 zł bon decathlon
II miejsce: 150 bon decathlon
III miejsce: 100 zł bon decathlon
- kategoria bieg 10 km kobiety:
I miejsce : 200 zł bon decathlon
II miejsce: 150 bon decathlon
III miejsce: 100 zł bon decathlon
- kategoria bieg 10 km mężczyźni:
I miejsce : 200 zł bon decathlon
II miejsce: 150 bon decathlon
III miejsce: 100 zł bon decathlon
- kategoria nordic walking 5 km open kobiety/mężczyźni:
I miejsce : 200 zł bon decathlon
II miejsce: 150 bon decathlon
III miejsce: 100 zł bon decathlon
Każdy z 300 zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkę uczestnictwa w
postaci medalu.
VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Organizator nie zapewniają uczestnikom depozytu.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników.
3. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się: - numer
startowy + agrafki, - napój oraz posiłek po biegu (wydawane na podstawie talonu)
4. Trasa biegu będzie oznakowana.
5. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
6. Parkingi do pozostawienia pojazdów uczestników biegu znajdują się w okolicy Kościoła św. Izydora w
Jankowicach przy ul. Kościelnej oraz przy dyskotece „Nowy Grant” ul. Żubrów
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu biegu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania biegu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne
bądź w przypadku zapisu niewystarczającej ilości osób koniecznych do organizacji biegu (min 100 osób).

