
REGULAMIN II CHODZIESKIEGO BIEGU MIKOŁAJKOWEGO 

I. CEL IMPREZY 

• zbiórka funduszy na rzecz rodzeństwa chorego na Zespół Jouberta typu 6 – Doriana i Rozalii 

Marciniak 

• upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz aktywnego stylu życia 

• propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności 

II. ORGANIZATOR 

Burmistrz Miasta Chodzieży 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Nieformalna grupa biegaczy PCH_RUN 

Fundacja Ukryte Marzenia 

Kontakt: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Stanisława Staszica 12 

64-800 Chodzież 

e-mail kontaktowy: biuro.sport@mosir-chodziez.pl 

Informacje-zapisy: Nieformalna grupa biegaczy PCH_RUN: Natalia – 601 956 580, Angelika – 880 

018 290, e-mail kontaktowy: chodziezbiega@o2.pl 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w Chodzieży w dniu 03 grudnia 2017 r. (niedziela) o godzinie 

1200 

2. Start i meta: tereny MOSiR ul. St. Staszica 12 

3. Biuro zawodów – budynek krytej pływalni „DELFIN” ul. Staszica 12 

4. Weryfikacja zawodników, odbiór numerów startowych i pakietów odbędzie się w 

dniu zawodów 03 grudnia (niedziela) 2017 r. w godzinach 930 – 1100 

5. Organizator nie zapewnia depozytu i natrysków uczestnikom biegu. 

IV. TRASA BIEGU 

1. Dystans 5 km wokół Jeziora Miejskiego: zróżnicowana konfiguracja, 80% kostka brukowa, 20% 

ścieżka leśna. 

2. Wszyscy uczestnicy bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających trasę 

biegu. 

V. POMIAR CZASU 

Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany za 

pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez firmę Maratończyk 

Pomiar Czasu. Każdy zawodnik otrzyma chip zwrotny mocowany do sznurówek buta (oddawane na 

mecie po zakończeniu biegu) 

 VI. UCZESTNICTWO 

1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 03.12.2017 r. roku ukończą 16 lat. 
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2. Osoby niepełnoletnie startują w biegu na odpowiedzialność rodzica bądź prawnego 

opiekuna. Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej będzie podpisanie przez 

rodzica bądź prawnego opiekuna stosownego oświadczenia. 

3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 

03.12.2017 r. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie: 

1. Przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do 

udziału w biegu (podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 

12.09.2001 r. Dz.U. Nr 101, poz.1095). 

2. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź 

zapisu wideo oraz udzielają organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku 

na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności zamieszczanie i publikowanie na 

stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach, w przekazach telewizyjnych. 

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych 

danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz 

na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet 

dotyczących biegu. 

5. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem jak również pełna 

akceptacja powyższych regulacji i zobowiązanie się do ich przestrzegania. 

 

VII. ZGŁOSZENIA - WPISOWE 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną www.maratonczykpomiarczasu.pl 

od 23.10.2017 do 30.11.2017 r. lub do wyczerpania zapisów.  

2. Organizator ustala limit 350 zawodników w biegu. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie 

dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem. 

4. Warunkiem otrzymania świadczeń jest wniesienie opłaty wpisowej i osobiste 

zgłoszenie się w biurze organizacyjnym celem weryfikacji. 

5. Opłata startowa wynosi minimum 25 zł. 

6. Opłata startowa zostanie w całości przekazana na leczenie rodzeństwa Doriana i 

Rozalii Marciniak. Zebrana kwota pozwoli rodzeństwu na rehabilitację, która poprawi jakość 

ich życia.  

 

 

DANE DO PRZELEWU: 

FUNDACJA UKRYTE MARZENIA 

UL. STRZELECKA 15 

NR KONTA: 68 1600 1462 1023 3027 7000 0002 

TYTUŁ PRZELEWU: IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA + DAROWIZNA DLA 

DORIANA I ROZALII 

 

 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/


 

 

VIII. KLASYFIKACJE 

1. generalna kobiet (pierwsze trzy miejsca) 

2. generalna mężczyzn (pierwsze trzy miejsca) 

Nie ma klasyfikacji wiekowych. 

IX. NAGRODY 

1. Zwycięzcy w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają puchary. 

2. Po zakończonym biegu wśród biegaczy zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. 

X.FINANSOWANIE 

1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy 

imprezy lub organizacje delegujące. 

2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy, posiłek po biegu oraz 

czapkę Mikołaja. 

 XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu. 

2. Uczestnik startuje w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane 

z tym ryzyko. Rejestrując się do biegu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu 

wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych a nawet śmierci. 

3. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego lub odpowiedzialności z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń lub 

śmierci. Zaleca się uczestnikom wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na 

czas udziału w biegu. 

4. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione podczas trwania imprezy. 

5. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy zgodnie z przepisami PZLA. 

6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 

r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

7. W sprawach nie ujętych Regulaminem biegu rozstrzyga Organizator. 

8. W imprezie mogą uczestniczyć również osoby, które uprawiają nordic walking, 

przestrzegając powyższy regulamin. Organizator nie zapewnia osobnej klasyfikacji w nordic 

walking.  

 


