
Regulamin biegu, marszu charytatywnego – 

„Biegniemy dla Dawida”. 

Regulamin biegu, marszu na dzień 01.02.2020r. 

Bieg, marsz - dystans ok. 6,2 km,  

1. Cel biegu: 

 Zbiórka środków pieniężnych na leczenie i rehabilitację Dawida Kowalczyka. 

 Propagowanie sportu oraz wszelkiej aktywności ruchowej, jako główny sposób spędzania 

czasu wolnego, zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych. 

2. Organizatorzy: 

 TKKF „Przełąj” Chociwel 

3. Termin i miejsce: 

 29.03.2020 rok, godzina 12.00 start  – . Chociwel, trasa wokół jeziora Starzyc. 

 

4. Trasa oraz dystans biegu, marszu - ok. 6,2 km.: 

 

 Bieg, marsz  około 6,2 km. (start przy hali widowiskowo – sportowej, dobieg do jeziora, 1 

okrążenie ok. 5,3 km., dobieg do mety), po polnych drogach, ścieżkach nad jeziorem i 

krótki odcinek po asfalcie i kostce brukowej, 

5. Zasady uczestnictwa, uczestnictwo: 

 W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu, 

marszu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę za udział, oraz podpisze 

oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095); Oświadczenie 

będzie dostępne w biurze organizatora w Hali widowiskowo – sportowej.  

 

 Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych, zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być 

wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje 



prasowe, itp.), wzięcie udziału w imprezie charytatywnej oznacza zgodę na użycie 

wizerunku. 

 

 Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: 

www.sport-time.com.pl/zapisy-online 

 PROSIMY O ZAPISYWANIE SIĘ NA LISTĘ PO DOKONANIU WPŁATY 

 Termin zgłoszeń internetowych: 

- do 15.03.2020 (niedziela) do godzina 23:59 – opłata 30 zł.  

Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto:  

Bank Spółdzielczy w Goleniowie 

Nr konta 05 9375 1041 5500 0979 3000 0010 

W tytule wpłaty prosimy podać: 

IMIĘ, NAZWISKO,  z dopiskiem „Biegniemy dla Dawida”. 

W dniu startu będzie możliwość opłacenia swojego uczestnictwa wrzucając pieniążek do 

specjalnie oznaczonej puszki. 

6. Weryfikacja: 

 Wierzymy w Waszą uczciwość  ❤ ❤ ❤ . 

7. Klasyfikacja końcowa  

Uśmiech na twarzy uczestników, wolontariuszy . 

8. Nagrody: 

 Medal okolicznościowy dla uczestników, którzy ukończyli bieg, marsz. 

9.  Zasady finansowania: 

 Koszty organizacji pokrywają organizatorzy. 

10.  Postanowienia końcowe: 

http://www.sport-time.com.pl/zapisy-online


 Bieg, marsz odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii 

zawodników. 

 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 

 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu, 

marszu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia 

obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą 

wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu, marszu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 

paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy 

medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika 

poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

 Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu, 

marszu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

 Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu, marszu 

lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, 

marszu. 

 Regulamin będzie dostępny do wglądu w biurze zawodów. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji. 

 Wszystkie kwestie sporne nieopisane w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 Organizator przewiduje na zakończenie biegu, marszu ognisko z możliwością pieczenia 

kiełbasek. 

 Informacje odnośnie biegu, marszu będą w miarę możliwości zamieszczane także na 

profilu facebook: Bieg Dookoła Jeziora – Chociwel. 

11. Kontakt: 

Lesław Baran tel. 608 649 702, e-mail: biegdookolajeziora@gmail.com 

Michał Baran tel. 782 073 870, e-mail: biegdookolajeziora@gmail.com 

Michał Stramski tel. 606 233 938, e-mail: biegdookolajeziora@gmail.com 

 

 


