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REGULAMIN 

VI Biegu Ekologicznego oraz Marszu Nordic Walking 
ŚLADEM BIESZCZADZKIEJ TARNINY 

 
 

1. ORGANIZATOR 
 

- Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady Plac Chopina 9/11 38-700 Ustrzyki 
Dolne e-mail: bieg.tarniny@onet.pl,  

- Strona internetowa http://www.ustrzyckiklubbiegacza.pl 

- REGON: 363818972 NIP: 6891233647 KRS: 0000603902 Nr Konata: PEKAO 
S.A. 81 1240 2366 1111 0010 6756 5660  

- KIER0WNIK ZAWODÓW: Kuc Arkadiusz i Nr. Telefonu: 507 068 728,  

- e-mail: niedzwiadek-kuc@wp.pl 
Cel: 

- Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

- Upowszechnianie biegania oraz NW jako najprostszej formy ruchu. 

- Upowszechnianie walorów przyrodniczych ora z zasobów naturalnych lasów 
bieszczadzkich 

- Integracja środowisk wielopokoleniowych poprzez aktywność fizyczną i 
kulturową 

 
2. TERMIN I MIEJSCE 

 

- Biegi i NW odbędą się 12 października 2019 w Dźwiniaczu Dolnym k. Ustrzyk  
Dolnych  

- Dystans dla biegaczy wynosi 2,3 km lub 9,2 km. 

- Dystans Nordic Walking – 4,6 km 

- Start biegów dla dzieci godz. 11:00 

- Start biegów na dystansach 2,3 i 9,2 km, oraz marszu NW 4,6 KM- rozpoczną 
się o godz. 12:30 – Dźwiniacz Dolny –stadnina koni Forta 

- Trasa biegu przebiegać będzie ścieżkami polnymi na pętli 2.3 km 
umiejscowionej w okolicach stadniny koni „FORTA”. Trasa jest przedstawiona 
na mapce sytuacyjnej.  ŚLADEM BIESZCZADZKIEJ TARNINY 

 
3. ZGŁOSZENIA 

 
Warunkiem uczestnictwa w Biegu i NW jest dokonanie rejestracji elektronicznej 
do dnia 08.10.2019 lub  w dniu zawodów (max. 30 osób) w biurze organizatora w 
godz. 9:00-10:30.  
Opłacenie pakietu startowego przelewem, kartą kredytową lub gotówką w dniu 
zawodów oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu.  
Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której 
mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

mailto:bieg.tarniny@onet.pl
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- Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą od 30 maja  do 08 października 
2019 

- Organizator zapewnia pakiet startowy  

- Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji  

- Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 12.10.2019 w biurze zawodów w 
godzinach od 9.00 do godziny 11:30.  

- Biuro zawodów mieści w Stadninie Koni Forta – Dźwiniacz Dolny 5, istnieje 
możliwość zaparkowania samochodu 

. 
4. UCZESTNICTWO 

 

- Prawo uczestnictwa w biegach na dystansie 2,3 oraz 9,2 km, jak i w marszu 
NW 4,6 KM,  mają osoby, które ukończyły 15 rok życia do dnia imprezy. 

- Warunkiem udziału w Biegach i marszu NW,  jest: 
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: 

http://timekeeper.pl/ 
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w dniu zawodów (limit 

uczestników 270 osób) lub w biurze zawodów max. 30 osób 

o wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 
o Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do 

udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna 
podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów. 

o Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik godzi się na publikację 
swojego wizerunku  oraz  zaświadcza,  że  stan  jego  zdrowia  
umożliwia  mu  udział  w zawodach.     Organizator     nie     zapewnia     
Uczestnikowi     jakiegokolwiek ubezpieczenia  na  życie,  zdrowotnego,  
odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu chorób,  jakie  mogą  wystąpić  w  
związku  z  obecnością  lub  uczestnictwem Uczestnika w imprezie, 
oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

o W  pakiecie  startowym  biegu  uczestnicy  otrzymują:    numer  
startowy,  a  po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz 
posiłek regeneracyjny, 

o Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych w 
numerku startowym. Numerek należy umieścić  na  wysokości klatki 
piersiowej.  Brak  chipa  podczas  biegu skutkować będzie 
dyskwalifikacją. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w 
komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację. Zawodnicy na mecie nie 
posiadający elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą 
sklasyfikowani. 

 
5. Program zawodów: 

 

- Start biegów dla dzieci (dziewczęta i chłopcy) – godz. 1100 
 

o bieg na 200m    roczniki 2011 i młodsi 
o bieg na 400m    roczniki 2010- 2009 

o bieg na 800 m   roczniki 2008- 2007 

http://timekeeper.pl/
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o bieg na 1200 m roczniki 2006- 2005 

 

- Start biegów  oraz marszu NW - godz. 12:30 
 
 
 

6. OPŁATY 
 

- Opłata startowa obowiązuje za udział w biegu 2,3 i 9,2 km oraz marszu 
NW 4,6 KM 

- Płatność do dnia 08.10.2019– 40 zł 

- Płatność w dniu zawodów – 50 zł 

- Dzieci do 16 roku życia zwolnione są z opłaty startowej 

- Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

- Opłat można dokonywać  elektronicznie lub gotówką w dniu zawodów 

- Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu 
tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów 
(tylko i wyłącznie osobiście). 

- Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z 
akceptacją niniejszego Regulaminu. 

- Przepisanie numeru na inną osobę nie będzie możliwe. 
 

7. KLASYFIKACJE I NAGRODY 
 

- Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 2,3 km, 9,2km będą 
uzyskane wyniki według elektronicznego pomiaru czasu brutto. 

- Prowadzone będą następujące klasyfikacje: 
o Open – kobiet, mężczyzn na 2,3  i 9,2 km, oraz 4,6 km. marszu NW 

o Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w biegu głównym na 9,2  km.: 
 Kat. I  K(do 29 lat)  M (do 29 lat) 
 Kat II  K(30-39 lat) M (30-39 lat) 
 Kat III K(40-49 lat) M (40-49 lat) 
 Kat IV K(50-59 lat) M (50-59 lat) 
 Kat  V K(60 lat i więcej) M (60 lat i więcej) 

 

o Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w NW na 4,6 km.: 
 Kat. I  K(do 29 lat)  M (do 29 lat) 
 Kat II  K(30-49 lat) M (30-49 lat) 
 Kat III K(50 lat i więcej) M (50 lat i więcej) 

 
o Biegi dla dzieci  

 Nagrody dla dzieci: medale, dyplomy i upominki rzeczowe 
 
. 

8. ZWROTY I REKLAMACJE 
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 Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne. 
 Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności Uczestników należy 

zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 Biuro zawodów znajdować się będzie w Stadninie Koni Forta – Dźwiniacz 
Dolny 5 

 Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe 
przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w 
części lub w całości powoduje dyskwalifikację. 

 Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip. 
 Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie 

Biegu wtrakcie trwania imprezy. 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone 

przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu oraz zwolniony jest z 
obowiązku naprawienia takich szkód. 

 Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie  
uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku  
nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń 
personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu. 

 Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych 
na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu 
obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej. 

 Protesty przyjmuje dyrektor biegu i rozstrzyga w ciągu 24 godzin. Decyzje w 
tej sprawie są nieodwołalne. 

 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji kwestii nie ujętych w 
powyższym regulaminie w uzgodnieniu z jury zawodów 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. 
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, ponoszą związane z tym 
ryzyko. 

 Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

 

 


