
Regulamin III Bieg Rodzicielstwa Zastępczego
 Biegi dziecięce na dystansach 300m, 600m, 1000m. 

I. Organizatorzy:

 Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie- Zespół ds. Pieczy Zastępczej
 ul. Walczaka 42
 66-400 Gorzów Wlkp.

Klub Sportowy Team Baryła Gorzów
 ul. Warszawska 99/1 66-400 Gorzów Wielkopolski
 NIP:599319075
 kontakt z organizatorem Rafał Misjan tel.: 531466384  

II. Cel:

 Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej wśród dzieci i
młodzieży.
 Pozyskanie nowych rodzin zastępczych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Promocja 
miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

III. Termin i miejsce: 

27 maja godz. 11:00,Gorzów Wielkopolski ul. Wał Okrężny (Przy KS Admira) 

IV.  Trasa Biegu 

Biegi dziecięce na dystansach: 300, 600, 1000 m 
Bieg główny na dystansie 5 km
Start i meta : ul. Wał Okrężny ( Przy KS Admira) Trasa: Asfalt-ok 500m, pozostały dystans- drogi 
gruntowe.
 Trasa biegu zostanie podana w wydarzeniu na Facebooku oraz na Fanpagu Klub Sportowy Team 
Baryła Gorzów.

V.  Uczestnictwo

 Prawo uczestnictwa : Bieg główny na dystansie 5 km - zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 
16 lat (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów).

Bieg dzieci na dystansie ok 300 m - dzieci do lat 8(rok ur. 2010 i młodsi)
Bieg dzieci na dystansie ok 600m – dzieci od 9do 12 ( rok ur. 2006 -2009)
Bieg dzieci na dystansie ok 1000 m – dzieci i młodzież 13-16 lat (2002 – 2005)

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. W czasie weryfikacji 
zawodnicy powinni okazać dokument tożsamości.

 Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora. 
W biegu dzieci do 8 lat na dystansie 300m dzieci mogą biec z opiekunem.
 W dniu biegu należy przedstawić pisemną zgodę prawnego opiekuna . W pakiecie startowym 
zawodów uczestnicy otrzymują numer startowy , a po przekroczeniu linii mety pamiątkowy medal, 
napój oraz posiłek regeneracyjny. 

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów, które należy przymocować do buta, po 
biegu zwrócić w miejscu wyznaczonym przez organizatora. 



Podczas biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe wydawane przez 
organizatora, i przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego 
lub jego części jest zabronione. 

VI.  Zgłoszenia

 Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie rejestracji elektronicznej na stronie 
Maratończyk Pomiar Czasu, terminowe opłacenie pakietu przelewem na konto bankowe podane 
poniżej oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w biurze zawodów.

VII. Opłaty

Opłata startowa w Biegu Głównym: 

do dnia 10.03.2017 – 15 zł 
11.03- 30.04 – 20 zł 
1.05- 22.05 – 25 zł 

Za biegi dziecięce opłaty startowe nie są pobierane. 

Przelewy prosimy realizować na konto KS TEAM BARYŁA GORZÓW

 ul. Warszawska 99/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

NR KONTA: 41 1240 6494 1111 0010 7076 4614 Bank Pekao S.A. WPŁATY W DNIU BIEGU 
NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!!! 

TYTUŁ PRZELEWU: OPŁATA STARTOWA ZA BIEG – IMIĘ, NAZWISKO I ROK 
URODZENIA UCZESTNIKA 

.
VIII. Data zgłoszeń i limity uczestników: 

Liczba uczestników jest ograniczona do 300 osób w Biegu Dzieci oraz 400 osób w Biegu Głównym 
Zgłoszenia do dnia 21 maja do godziny 21:00 lub do wyczerpania limitu zawodników. Opłaty 
startowe będą księgowane do 22 maja, dokonanie przelewu po tym terminie wiąże się z 
koniecznością okazania potwierdzenia opłaty w biurze zawodów w dniu biegu.

IX. . Program dnia i pracy biura zawodów 

Biuro czynne w dniu biegu od 8:00 do 10:15 – Weryfikacja i wydawanie numerów startowych. 
Zapisy do biegów dziecięcych (w przypadku niewyczerpania limitu uczestników) 
11:00 – Start do biegu dzieci do lat 8 
11:05 – Start do biegu dzieci 9 -12 lat 
11:15 – Start do biegu dzieci 13-16 lat 
11:30 – Start do biegu głównego ( 5 km)
 12:30 – Zamknięcie trasy 
13:00 – Dekoracja zwycięzców oraz losowanie nagród 



X. Klasyfikacje i nagrody

 Biegi dzieci – w każdym z biegów – miejsca 1-3 dziewcząt i chłopców -Puchary 

OPEN Kobiet i Mężczyzn – miejsca 1-3 -Puchary

 Kategorie wiekowe – miejsca 1-3 - Puchary 

Ilość nagród może ulec zwiększeniu w zależności od hojności sponsorów.

M20 mężczyźni 16 –29 lat              K20 kobiety 16-29 lat
M30 mężczyźni 30 –39 lat K30 kobiety 30-39 lat 
M40 mężczyźni 40 –49 lat              K40 kobiety 40-49 lat   
M 50 mężczyźni 50+ K50 kobiety 50+

 Okolicznościowy medal dla każdego uczestnika Biegu Dzieci oraz Biegu Głównego.

 Nagrody rzeczowe do rozlosowania wśród wszystkich zawodników Biegu Dzieci oraz Biegu 
Głównego.

XI.  Limit czasowy 
Organizator ustala limit czasowy na bieg 60 min. 

XII. Postanowienia końcowe 
Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania zawodów .
 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia NNW. 
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Zawodnicy w 
dniu biegu podpisują oświadczenie o stanie zdrowia.
Pobierając numer startowy zawodnicy akceptują regulamin.
Organizator nie dopuszcza startu innej osoby na pakiecie startowym wykupionym przez innego 
uczestnika. 
Zawodnik bez numeru startowego na mecie nie zostanie sklasyfikowany. 
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione na trasie biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych,
wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Organizator zastrzega 
sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 


