
 

 

                                                                                               
                                                                                                                    

 

IV Bieg Muzealny w Tucznie 

REGULAMIN  

  

1. CEL IMPREZY  

a. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.  

b. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu.  

c. Zaangażowanie jak największej liczby startujących.  

d. Oderwanie dzieci i młodzieży od komputerów.  

2. ORGANIZATORZY  

a. Stowarzyszenie Tuczno, moje małe Kujawy  

b. Stowarzyszenie Janikowo na Sportowo  

c. Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie  

3. TERMIN I MIEJSCE  

a. Bieg odbędzie się 18 maja 2019 r.  

b. Godzina startu: 18:00  

c. Start i meta: Teren przy Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie  

d. Dystans: 5 km. Trasa drogami utwardzonymi.  

e. Każdy zawodnik biegu jest obowiązany biec wyznaczoną trasą. Skracanie dystansu 

jest karane dyskwalifikacją  

4. WARUNKI UCZESTNICTWA  

a. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Muzealnym muszą być zweryfikowani w 

Biurze Zawodów przed zawodami.  

b. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument 

ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.  

c. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod 

oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że 

zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, wyraża zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb biegu, zgoda 

podpisana u nieletnich przez opiekunów prawnych.  

d. Zawodnik w dniu zawodów musi mieć skończone 13 lat.  

5. ZGŁOSZENIA  

a. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.janikowonasportowo.pl 

(po 10 maja nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego) 



b. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz 

zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.  
6. KLASYFIKACJE I POMIAR CZASU  

a. Bieg jest podzielony na kategorie:  

i. kobiet  

i do 18 lat 

ii 18-40 lat 

iii powyżej 40 lat 

ii. mężczyzn  

i do 18 lat 

ii 18-40 lat 

iii powyżej 40 lat 

b. Każdy z zawodników otrzyma numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru 

czasu.  

c. Opłata za zgubiony/zniszczony chip wynosi 10 zł.  

7. NAGRODY  

a. Każdy zawodnik ma zagwarantowany medal i pakiet upominkowy. 

b. Dla zwycięzcy w kategorii OPEN mężczyzn oraz kobiet oraz pierwszych trzech 

miejsc w każdej kategorii przewidziana jest dodatkowo nagroda rzeczowa.  

c. Nagrody nie dublują się. 

d. Przewidziana jest nagroda dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu (powyżej 

70 roku życia). 

e. Wśród uczestników biegu rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. 

8. OPŁATY  

a. Opłata startowa wynosi: 25zł  

b. Opłata wpisowa dla mieszkańców Gminy Złotniki Kujawskie: 20zł 

c. Młodzież poniżej 18 roku życia (za zgodą rodziców): 15zł 

d. W dniu zawodów w przypadku wolnych miejsc opłata wyniesie: 30zł 

e. Opłatę należy wpłacić na konto:   

Stowarzyszenie Tuczno, moje małe Kujawy Tuczno ul. Pakoska 33 88-180 Złotniki 

Kujawskie Nr konta: 32 8142 1059 0617 5906 2000 0001 Tytułem: bieg muzealny 2019 

opłata startowa (imię i nazwisko)  

Np.: bieg muzealny 2019 opłata startowa Robert Kruk  

  

9. PROGRAM MINUTOWY  

a. Start biegu 18:00  

b. Weryfikacja zawodników 16:00 - 17:45  

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

a. Limit uczestników: 110 

b. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW (Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków). Każdy uczestnik powinien ubezpieczyć się osobno.  

c. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne oraz policji.  

d. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.   

e. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego zwalnia organizatora z 

wszelkich następstw.  

f. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu w każdej chwili. 
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