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Regulamin charytatywnego biegu 
„ 10 km na 10 lecie portalu Cięcina eu.” 

 
 
I. ORGANIZATOR  
Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Cięcina.eu 
 
II. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU 
 

1. Zebranie pieniędzy na leczenie chorego Przemka. 
2. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport. 
3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
4. Promocja Cięciny. 

 
 
II. TERMIN I MIEJSCE 
 

1. Bieg „ 10 KM NA 10 LECIE PORTALU CIĘCINA EU” odbędzie się 17 czerwca , godz. 14.00. 
2. Bieg „5 KM NA 10 LECIE PORTALU CIĘCINA.EU” odbędzie się 17 czerwca, godz. 14.00. 
3. Start i meta biegu znajdują się na terenie Zagrody Plebańskiej przy Kościele Św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie. 
 

4. Biuro Zawodów mieścić się będzie w rejonie startu Biegu od godziny 12:00 do 13.30. 
5. Osoby zgłoszone wcześniej przez Internet, które dokonały opłaty startowej będą mogły 

odebrać numer startowy w dniu Biegu do godziny 13:30. 
  

6. Dekoracja wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg odbędzie się na mecie biegu, 
w momencie przekroczenia linii mety. 

 
7. Dekoracja oraz rozdanie nagród w poszczególnych kategoriach nastąpi po ukończeniu 

biegu przez wszystkich uczestników około godziny 16.00.  
 
III. TRASA  

1. Długość trasy wynosi około 10 km. (bieg długi). 
2. Długość trasy wynosi ok. 5 km. (bieg krótki). 
3. Punkt kontrolny znajduje się w połowie biegu. 

 
IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWA I OPŁATA STARTOWA 
 

1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty 
startowej w wysokości 50 zł do dnia 15.06.2018. 

2. Rejestracji należy dokonać na stronie www.bgtimesport.pl,  a opłatę należy uiścić na 
konto: 92 8131 0005 0015 6130 2000 0010, tytuł wpłaty: "bieg charytatywny 10 km na 
10 lecie istnienia portalu" 

3. W biegu może wziąć udział każdy kto ukończył 16 rok życia. W przypadku osób 
niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych 
dostarczona w dniu biegu do Biura Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. 
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4. Zawodników obowiązuje limit czasu 1 godz. 45 min. Nie zmieszczenie się w limicie 
czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu, marszu i zejścia z trasy. Ktokolwiek 
pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, 
stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.  

5. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń Policji, OSP oraz 
osób działających w imieniu Organizatora.  

6. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu 
zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu. 

7. Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu drogowym 
8. Przejście przez przejazd kolejowy zgodnie z zachowaniem ruchu pieszych.  
9. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych 

środków odurzających.  
10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków.   
11. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów 

odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego 
12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację 

zawodnika.  
13. 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.  

14. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi  
 
 IV NAGRODY 

1. 1.Każdy uczestnik  który ukończy bieg w regulaminowym czasie  otrzyma pamiątkowy 
medal. 

2. Nagrody za miejsca od I do III będą przyznawane w dwóch kategoriach (bieg krótki, 
bieg dł 

3. ugi) : 
 
Mężczyźni  
I miejsce : 200 zł bon podarunkowy 
II miejsce: 150 bon podarunkowy  
III miejsce: 100 zł bon podarunkowy  
 
 
Kobiety 
I miejsce : 200 zł bon podarunkowy  
II miejsce: 150 bon podarunkowy 
III miejsce: 100 zł bon podarunkowy 
  
Dodatkową atrakcją będzie losowanie Nagrody Specjalnej – Skoku Spadochronowego. 
Nagroda będzie losowana spośród wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg (bieg krótki 
i bieg długi). 
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VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA  
1. Organizator nie zapewnia uczestnikom depozytu.  
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników.  
3. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który 

składają się:  

 zwrotny numer startowy z chipem rejestrującym czas biegu, 

 wodę oraz posiłek po biegu (wydawane na podstawie talonu), 

 pamiątkowy gadżet biegowy,  
4. Trasa biegu będzie oznakowana.  
5. Parking do pozostawienia pojazdów uczestników biegu znajduje się w okolicy Kościoła 

św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 
 
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.  


