
VI BIEG DLA SZPIKU 

5 października 2019 r. 

 

Załącznik nr 1 

do Wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 

Bieg uliczny 

 

REGULAMIN 

1. Cel  - Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako formy aktywności ruchowej.  

- Popularyzacja idei przeszczepu szpiku kostnego poprzez  formę aktywności 

ruchowej 

2. Termin   5 października 2019 r.  Bolesławiec godz. 11.00 

i miejsce:  Start: Kompleks boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu 

 

  

3. Honorowy patronat –  Starosta Bolesławiecki 

 

4. Uczestnicy:    każdy  chętny bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. 

 

5. Warunki 

Uczestnictwa:              - każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność 

- zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców/opiekunów ( Formularze zgody do pobrania w sekretariacie i na 

stronie szkolnej Bieg dla Szpiku). 

- zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do udziału w biegach. W przypadku braku badań zawodnik 

zobowiązany jest złożyć oświadczenie (do pobrania w Biurze zawodów) o 

zdolności do udziału w biegu. 

- zawodnicy powinni posiadać dokumenty osobiste: legitymację szkolną, 

dowód osobisty, paszport. 

- rejestracja do biegu poprzez e mail: martagos@interia.pl, telefonicznie: 

692331875 oraz w dniu startu od godziny 9:00. 

6. Trasa :                      - nawierzchnia asfaltowa 95%, nawierzchnia tartan 5%   

- długość trasy:  3 km (2 okrążenia): kategoria otwarta i szkoły 

ponadgimnazjalne,  

1,5 km: kategoria gimnazja i szkoły podstawowe         

   

                              Start: Kompleks boisk i obiektów lekkoatletycznych przy ZSOiZ 

 

ulice: Obrońców Helu, Komuny Paryskiej, Opitza, Karola Miarki, Kościelna, 

Zacisze, 1- go Maja, Kutuzowa, Komuny Paryskiej, Obrońców Helu 

 

Meta: Kompleks boisk i obiektów lekkoatletycznych przy ZSOiZ 

 

                                       

mailto:martagos@interia.pl


 

7. Program   godz. 9.00 -10.30 Rejestracja uczestników – zgłoszenia 

     biegu:   godz10.40  Uroczyste otwarcie imprezy 

   godz11.00  Start dla wszystkich grup zawodników 

 

 

Zawodnicy otrzymują numery startowe na różnych kartkach 

 ( czerwone, żółte, białe, niebieskie, zielone, brązowe)  

 

godz. 12.30    Dekoracja uczestników i zwycięzców 

  

 

8. Kategorie wiekowe:  

   1. Szkoła Podstawowa, 

   2. Gimnazjum, 

   3. Ponadgimnazjalne. 

   4. Otwarta 

 

UWAGA – O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia (o 

pełnoletniości zawodnika- data urodzenia). 

Od zgłaszających się do biegu nie będzie pobierana opłata startowa. 

Ze wzglądu na cel imprezy zachęcamy uczestników biegu do rejestracji 

jako potencjalnych dawców szpiku kostnego. 

 

 

9. Nagrody:   Za miejsce 1,2,3 –  nagroda rzeczowa. 

  Organizator może przyznać nagrody dodatkowe.  

 

10. Finansowanie:  - Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 

               - Sponsorzy 

 

11. Szatnie: - Szatnie do dyspozycji zawodników będą zorganizowane w sali     

gimnastycznej ZSOiZ.  

  

 

12. Świadczenia  Wszystkim zawodnikom biorącym udział w imprezie organizator  

      dodatkowe: zapewnia:  

   - opiekę medyczną, napoje oraz posiłek 

 

13. Postanowienia  -wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny, 

       końcowe:  -biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, 

  -organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć, 

w trakcie zawodów, ewentualne wypadki bądź kradzieże nie z winy 

organizatora, 

- uczestnicy  biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą 

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia 

zdarzeń losowych podczas trwania imprezy, 

- wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania 

niniejszego regulaminu. 


