
Regulamin biegu rodzinnego na Jaszowcu 

 

1. CEL 

 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców 

Ustronia 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 Promocja Jaszowca i Ustronia 

 Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych 

 Propagowanie rywalizacji w duchu fair play 

 

2. Organizatorzy 

            KOLEJARZ BEST FOR YOU 

            43-450 Ustroń, ul. Stroma 2 

            Telefon, fax 033/854-35-30 

             e-mail office@kolejarzinn.com 

          

             Biuro zawodów – recepcja OW Kolejarz, czynna w dniu 03.06.2017 w godzinach od 

9:00-11:40. 

 

3. Data i miejsce rozgrywania zawodów 

 Bieg odbędzie się 3 czerwca 2017  

 Start ul. Stroma 2 OW Kolejarz, godzina 12.00 

 Trasa obejmuje pętlę o długości około 2 km bulwarami na Jaszowcu 

 Meta : zatoka parkingowa przy ul. Turystycznej obok OW Kolejarz. 

 

4. Uczestnictwo 

 Uczestnikiem zawodów będzie osoba, która dokona osobistego zgłoszenia w 

Biurze Zawodów 

 Potwierdzeniem udziału w zawodach jest rejestracja. 

 Każdy uczestnik otrzyma na czas zawodów numer startowy i kartę biegu. 

Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w otrzymany numer i kartę 

biegu 

 Prawo do startu w zawodach mają rodziny w składzie minimum 3 osobowym          

( dwoje dorosłych i jedno dziecko) a maksimum 5 osobowym ( dwoje 

dorosłych i troje dzieci).  

 Za dzieci uważa się osoby niepełnoletnie 



 Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku 

zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych 

opiekunów). 

 Podczas biegu, na pytania odpowiadają tylko dzieci 

 Do klasyfikacji generalnej liczy się czas biegu i poprawne odpowiedzi 

 Brak poprawnej odpowiedzi to dodana minuta do czasu całkowitego biegu 

 Czas na odpowiedź - 10 sekund 

 

5. Zgłoszenia i opłaty 

 Start w biegu jest płatny i wynosi 15 zł 

 Pakiet startowy zawiera numer startowy i kartę biegu 

 Uczestnicy biegu otrzymują na mecie posiłek po biegu ( kiełbaska z grilla i 

chleb) 

6. Nagrody 

 I miejsce -  voucher na obiad do Jaszowianki 

 II miejsce- wejście dla każdego do Leśnego Parku Niespodzianek  

 III miejsce – wejście dla każdego na kolej linową Czantoria 

 Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród dla 

pozostałych uczestników biegu 

7. Postanowienia Końcowe 

 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności 

względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 

  Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

 Uczestnicy zawodów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za 

wszystkie wyrządzone przez nich szkody. 

 Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa 

dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. 

  W razie wypadku uczestnik nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

organizatora. 

  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb 

porządkowych oraz warunków regulaminu. 

  Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo 

w zawodach. 

  Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi 

mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. 

  Swoim podpisem uczestnik zawodów zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi 

warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z 

prawdą oraz kompletnie. Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych 



osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). 

 

 


