
 

 

REGULAMIN > VII Gliwicki Bieg Orkiestrowy - 14 stycznia 2018r. 
Bieg, NW, Marszobieg z dziećmi na dystansie od 2 do 10 km - pętla wynosi 2 km 

Park Handlowy ARENA w Gliwicach Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1 - www.arena-gliwice.pl 
 
ORGANIZATOR: Fundacja „Biegamy z Sercem”,  44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 35  
KONTAKT: email: fundacja@biegamyzsercem.pl, tel. 502 242 655 (czynny poniedziałek - piątek w godz. 10-15)  
 

I. PROGRAM IMPREZY 

  9:00  OTWARCIE BIURA ZAWODÓW - znajdować się będzie na terenie galerii / szczegóły na mapce 
11:30  ZAMKNIĘCIE BIURA ZAWODÓW  
11:30  SERDUSZKO dla WOŚP - zapraszamy zawodników i kibiców do utworzenia SERDUSZKA (w okolicy sceny) 
11:40  WSPÓLNA ROZGRZEWKA - w trakcie MANEKIN CHALLENGE (zatrzymamy się w bezruchu na 60 sekund) 
12:00  START osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi w wózkach! 
12:05  START pozostałych zawodników (dorosłych i dzieci) - KIJKARZE (NW) ustawiają się na samym końcu! 
14:00  ZAMKNIĘCIE TRASY  
 
UWAGA! UWAGA! 
Ze względu na CHARYTATYWNY CEL akcji odbędzie się ona bez pomiaru czasu i klasyfikacji zwycięzców! 
Każdy zawodnik otrzyma MEDAL, numer startowy z agrafkami i kupon na posiłek - do wykorzystania 
WYŁĄCZNIE w dniu imprezy w restauracji KFC znajdującej się na terenie Parku Handlowego ARENA.  
 
Za start w przebraniu (tzn. stroju niesportowym), z pomalowaną buzią, masce lub koszulce z biegu (info 
punkt IV) będziemy wręczać na mecie UPOMINEK > fundacyjny KLAENDARZ 2018 lub fundacyjny KUBEK   
 
Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów!  
Do samodzielnego odbiór pakietu startowego przez osoby niepełnoletnie wymagane będzie wypełnione i 
podpisane (czytelnie) OŚWIADCZENIE znajduje się na końcu regulaminu!  
 

II. REJESTRACJA / LISTA UCZESTNIKÓW  

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA - WYCZERPANY LIMIT MIEJSC STARTOWYCH!  
 
LISTA UCZESTNIKÓW - znajduje się tu: http://biegamyzsercem.pl/organizujemy/rok-2018/14-01-vii-bieg-dla-
wo%C5%9Bp.html 
 
III. OPŁATA STARTOWA 

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA - WYCZERPANY LIMIT MIEJSC STARTOWYCH! 

http://www.arena-gliwice.pl/
mailto:fundacja@biegamyzsercem.pl
http://biegamyzsercem.pl/organizujemy/rok-2018/14-01-vii-bieg-dla-wo%C5%9Bp.html
http://biegamyzsercem.pl/organizujemy/rok-2018/14-01-vii-bieg-dla-wo%C5%9Bp.html


IV. KOSZULKA SPORTOWA - oddychający poliester stworzony do produkcji strojów sportowych  

Damska, męska i dziecięca w cenie 50,00 zł do nabycia tu https://warsztatkoszulkowy.shoplo.com/bieg-orkiestrowy 

UWAGA! Sprzedaż za zgodą Jurka Owsiaka - zysk ze sprzedaży zostanie przekazane na WOŚP   

 

 

 

V. MAPKA SYTUACYJNA  

 

 

 

https://warsztatkoszulkowy.shoplo.com/bieg-orkiestrowy


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Organizator ma prawo odmówić startu osobom, które: 

- w jawny sposób szerzą nienawiść, rasizm, dyskryminację grup społecznych, 

- są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

- swoim zachowaniem wpływają na zgorszenie dzieci i młodzieży. 

2) Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania 

się do poleceń organizatorów i służb porządkowych. 

3) Zawodnicy zobowiązani są do przypięcia numeru startowego - w widocznym miejscu z przodu. 

4) Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5) Zawodnicy biorący udział w imprezie wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 

dla potrzeb wewnętrznych  organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych 

i reklamowych  imprezy oraz organizatora. 

6) Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność oraz na odpowiedzialność rodzica/opiekuna.  

7) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jednak nie później niż na 48h przed 

oficjalnym otwarciem imprezy.  

 

KONTAKT: email: fundacja@biegamyzsercem.pl, tel. 502 242 655 (czynny poniedziałek - piątek w godz. 10-15) 

 

OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna niepełnoletniego dziecka biorącego udział w imprezie sportowo - 

charytatywnej, która odbędzie się w dniu 14.01.2018r. na terenie Parku Handlowego ARENA w 

Gliwicach (ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1) - organizatorem jest Fundacja „Biegamy z Sercem”.  

Imię i nazwisko dziecka: 

 

Data urodzenia dziecka: 

 

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna:  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że dziecko jest zdolne do udziału w 

imprezie i bierze w niej udział na moją odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U.  Nr 101 poz.1095). Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka przez organizatora. Podane dane osobowe 

są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za 

podanie danych niezgodnie z rzeczywistością.  

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna dziecka, którego dane zostały podane powyżej: 

 

mailto:fundacja@biegamyzsercem.pl


 

 


