
   

Załącznik nr 1 

 

Szczegółowy regulamin imprezy, 

określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy 

istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego  

 

REGULAMIN BIEGU 

VII PIĄTKA MAJOWA W OSIEDLU POZNAŃSKIM 

„BIEGIEM UCZCIJMY NIEPODLEGŁOŚĆ” 

27 MAJA 2018 R. 

           

I. Organizator 

1. Organizatorem Siódmej Piątki Majowej, zwanej dalej „Biegiem” jest Gmina Deszczno wraz 

z jednostką pomocniczą – sołectwem Osiedle Poznańskie. 

Adres do korespondencji: Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno. 

 

II. Cele 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej. 

2. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

3. Poznanie walorów krajoznawczo – turystycznych oraz rekreacyjnych miejscowości Osiedle 

Poznańskie. 

4. Promocja Gminy Deszczno, jako przyjaznej gminy dla biegaczy. 

5. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania Niepodległości.  

 

III. Termin, miejsce, dystans. 

1. Bieg odbędzie się 27 maja 2018 r. 

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

3. Impreza trwa od godz. 1400 do godziny 1900.  

4. Bieg główny wystartuje o godz. 1700. Start oraz meta zlokalizowana będzie 

w miejscowości Osiedle Poznańskie na ul. Świetlanej (boisko przy świetlicy wiejskiej).  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu Biegu, przy czym 

Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej 

informacji na stronie internetowej www.deszczno.pl. Dokonanie zmian w powyższym 



zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań 

w stosunku do Uczestnika. 

6. Długość trasy: ok. 5,7 km.  

7. Przebieg trasy: START Osiedle Poznańskie ul. Świetlana (boisko przy świetlicy 

wiejskiej) – skrzyżowanie z ul. Brzozową – ul. Brzozowa – ul. Pogodna – ul. Olchowa – 

ul. Różana – ul. Świetlana – META Osiedle Poznańskie ul. Świetlana (boisko przy 

świetlicy wiejskiej).  

8. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie. Jest 

zobowiązany do stosowania przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 

          

IV. Warunki zgłoszenia i  zasady uczestnictwa. 

1. Każdy uczestnik Biegu głównego musi być urodzony przed 27 maja 2002 (w dniu Biegu 

posiadać ukończone 16 lat). 

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu „Oświadczenia 

Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-

sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział 

w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie 

do Organizatora Biegu Formularza Rejestrowego oraz uiszczenie opłaty startowej. 

Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w punkcie 

rejestracyjnym mieszczącym się w budynku świetlicy wiejskiej w Osiedlu Poznańskim 

w godzinach 1400 – 1645 lub elektronicznie za pośrednictwem 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz 

pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co 

do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą  oraz do 

zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, 

że naruszył warunki Regulaminu. 

4. Opłata startowa wynosi: 

a) 15,00 zł – płatnie przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Deszczno 

nr 64 8363 0004 0035 6918 2000 0001 z dopiskiem „opłata startowa – 5 Majowa” – 

wpłaty można dokonywać do 21 maja 2018 roku; 

b) 25,00 zł – płatna w dniu zawodów gotówką. 

c) 0,00 zł – dla osób powyżej 70 roku życia.  

d) 0,00 zł – dla osób, który nie biorą udziału w ogólnej klasyfikacji, bez numeru 

startowego, bez nagród (tylko jako bieg dla uczczenia niepodległości - dyplomy). 



Opłata nie podlega zwrotowi. 

5. Pomiaru czasu i ustalenie kolejności dokona firma Maratończyk pomiar czasu za pomocą 

chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta. Brak chipa podczas biegu skutkować 

będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do: Stanowisko firmy 

obsługującej pomiar czasu – elektroniczny pomiar czasu (przy Biurze zawodów).  

Niezwrócenie chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację 

zawodnika. Zawodnicy na mecie nieposiadający elektronicznego chipa do pomiaru czasu, 

nie będą sklasyfikowani." 

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.). Uczestnikowi 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. 

7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do 

przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, 

używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów 

pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, 

promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie  lub transmisjach radiowo-

telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 

8. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na 

rowerach (z wyjątkiem organizatorów a także służb porządkowych), wrotkach, rolkach, 

deskorolkach itp. oraz maszerujących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę 

Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Zabrania się 

wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych 

jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej 

wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator 

zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u których 

zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co, do którego stwierdzone 

zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązany jest do 

przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa 

w Biegu, w szczególności zasad fair play. 

9. KLASYFIKACJA: 

Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach: 

Mężczyźni Kobiety 

M16– 16-19 lat (2002-1999) 

M20 – 20-29 lat (1998-1989) 

M30 – 30-39 lat (1988-1979) 

K16– 16-19 lat (2002-1999) 

K20 – 20-29 lat (1998-1989) 

K30 – 30-39 lat (1988-1979) 



M40 – 40-49 lat (1978-1969) 

M50 – 50-59 lat (1968-1959) 

M60 – 60-69 lat (1958-1949) 

M70 – powyżej 70 lat (od 1948) 

K40 – 40-49 lat (1978-1969) 

K50 – powyżej 50 lat (od 1968) 

 

10. Za czołowe lokaty przewidziane są medale, puchary oraz nagrody rzeczowe.  

11. W ramach biegu głównego odbędzie się klasyfikacja mieszkańców Gminy Deszczno 

o „Puchar Wójta” w kategorii kobiet oraz w kategorii mężczyzn. 

V. Uwagi końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz 

wprowadzenie ewentualnych zmian. 

2. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia 

obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą 

wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.  

3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują 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 (w tym śmierci), a także szkód i strat o 

charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do 

przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego 

Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres 

i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się 

podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik 

oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania biegu, ochronę, transport 

techniczny oraz ciepły posiłek i wodę dla każdego uczestnika Biegu. 

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za 

nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości 

bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Wiążąca 

i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

7. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

Organizator 

           

 


