
Regulamin II Biegu charytatywnego "Dla Angeliki" 
 

I  Cel imprezy 

 

     1. Cel charytatywny. Poprzez organizację biegu - zbiórka pieniędzy  

         na leczenie i rehabilitację Angeliki; 

     2. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego stylu życia; 

     3. Promowanie dobroczynności i wspieranie osób chorych; 

     4. Integracja lokalnej społeczności. 

 

II Organizatorzy 

 

     - Gminny Ludowy Klub Sportowy; 

     - Gmina Dobrcz; 

     - Powiat Bydgoski; 

     - Patronat honorowy obejmuje starosta Bydgoski i wójt gminy Dobrcz. 

 

III Termin i miejsce 

 

     - bieg odbędzie się 25.05.2019r. godzina 11:00; 

     - długość trasy ok. 5 km; 

     - start godzina 12:00 plaża Ośrodka Wodnego Ochotniczego Pogotowia   

       Ratunkowego w Borównie; 

     - trasa wiedzie ścieżkami leśnymi i ścieżkami rowerowymi w Borównie; 

     - start i meta na terenie plaży Ośrodka Wodnego Ochotniczego Pogotowia  

       Ratunkowego w Borównie; 

 

IV Uczestnictwo 

 

     - łączna liczba uczestników ograniczona jest do 400 osób (w przypadku  

       dużego zainteresowania organizatorzy zastrzegają sobie prawo do  

       zwiększenia liczby uczestników o 100 osób); 

     - w biegu mogą wziąć udział osoby które ukończyły 15 lat; 

     - osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody  

       rodziców lub opiekuna prawnego na udział w zawodach (druk do pobrania  

       przed startem); 

     - każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia  

       o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w biegu na dystansie 5 km,  

       oraz potwierdzenie o zapoznaniu się z regulaminem (druk do pobrania  

       przed startem); 

     - każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przymocowany z przodu  

       do odzieży wierzchniej; 

     - uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych  

       osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją  

       i promocją biegu podpisując regulamin; 

      



     - wydawanie pakietów startowych zawierających: numer startowy, komin,  

       druki, butelkę napoju - przed startem do godziny 12:00 po okazaniu dowodu  

       tożsamości; 

     - biuro zawodów znajdować się będzie w pobliżu miejsca startu. 

 

V Zgłoszenia i wpisowe 

      

     - zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia 13.05.2019r.  

       na stronie https://b4sportonline.pl/Bieg_Charytatywny_dla_Angeliki; 

     - opłata wpisowa wynosi minimalnie 30 zł; 

     - opłatę należy wpłacić na konto Fundacji "Złotowianka" ul. Widokowa 1  

        77-400 Zł0tów, Nr Konta 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010, tytułem  

       Darowizna na rzecz Angeliki Saganowskiej; 

     - opłata za udział nie podlega zwrotowi; 

     - zapisów można dokonywać również przed startem do godziny 12:00  

       w biurze zawodów. 

 

VI Nagrody 

 

     - wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale; 

     - wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończą bieg, zostaną rozlosowane  

       specjalne nagrody rzeczowe. 

 

VII Postanowienia końcowe 

 

     - bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne; 

     - bieg połączony zostanie z festynem; 

     - organizatorzy zapewniają obsługę medyczną na czas trwania biegu; 

     - organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy; 

     - bieg objęty jest ubezpieczeniem; 

     - organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia  

       na życie, zdrowotnego, OC z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,  

       śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością  

       i uczestnictwem w imprezie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności; 

     - we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy  

       biegu, którym przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu. 


