
SKOCZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

43-430 SKOCZÓW UL. GÓRECKA 2A 

tel./fax 33 8531820; NIP 548-22-75-056 

 

Regulamin 

Biegu przełajowego na jedną milę (1609m) 

w ramach kontynuacji projektu „Czas na sport!” 

organizowanego w dniu 17 marca 2018r. 

w Skoczowie 

 

ORGANIZATOR: 
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A. 

 

CEL IMPREZY:  

1.  Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2.  Aktywizowanie szeroko rozumianej społeczności Gminy Skoczów. 

3.  Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Skoczów oraz regionu. 

4.  Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności, 

5.  Pozyskiwanie klientów poprzez promowanie i reklamę usług związanych z działalnością Stadionu Miejskiego 

w Skoczowie. 

 

TERMIN I MIEJSCE:  

1. Bieg odbędzie się 17 marca 2018r. (sobota).  

2. Biuro biegu znajdować się będzie na Stadionie Miejskim w Skoczowie, 43-430 Skoczów 

ul. Sportowa 6. 

3. Zbiórka i zapisy w biurze biegu od godz. 14.00, rozpoczęcie biegu o godz. 14.30 (start wspólny). 

4. Start i meta na Stadionie Miejskim w Skoczowie, ul. Sportowa 6. 

5. Bieg odbędzie się na dystansie jednej mili (1609m). 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie formularza zgłoszenia 

uczestnika biorącego udział w biegu (wzór formularza zgłoszenia – część A). Osoby niepełnoletnie muszą 

przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu (wzór formularza 

zgłoszenia – część B).  

2. Formularz zgłoszenia dostępny będzie w biurze biegu w dniu imprezy, tj. 17 marca 2018r. Druki można także 

pobrać ze strony www.basendelfin.pl 

3. Za zgodność danych zamieszczonych w zgłoszeniu odpowiada osoba podpisująca. 

4. Udział w biegu jest bezpłatny. 

 

KATEGORIE: 

1. W biegu przewiduje się następujące kategorie: 

a. Kategoria: dziewczęta do 17 roku życia, 

b. Kategoria: chłopcy do 17 roku życia, 

c. Kategoria: osoby dorosłe (18+) – kobiety, 

d. Kategoria: osoby dorosłe (18+) – mężczyźni. 

 

KATEGORIE DODATKOWE: 

a. Kategoria Najstarszy Uczestnik. 

b. Kategoria Najmłodszy Uczestnik. 

 

NAGRODY: 

1. W kategoriach biegu zostaną przyznane medale i dyplomy od 1 do 3 miejsca. 

2. Dla uczestników w kategoriach dodatkowych zostaną przyznane dyplomy. 

 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Każdy chętny do udziału w biegu powinien zgłosić ten fakt w biurze zawodów. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszczerbki zdrowotne powstałe przed, 

w czasie oraz po zakończeniu biegu.  

 

 

http://www.basendelfin.pl/
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3. Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 

niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru biegu. 

5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem 

Uczestnika w biegu, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wpisanie się na listę startową biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

2. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

4. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu. Uczestnik jest odpowiedzialny 

za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, 

personel medyczny i paramedyczny obsługujący bieg. 

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

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestników biegu. 


