
1 BIEG O PUCHAR WÓJTA GMINY CZERNICA 
NADOLICE WIELKIE 

17.05.2020r. 
 

 

REGULAMIN 

Cele i założenia biegu  

• Popularyzacja biegania jako najprostszych form czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej 
• Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  
• Reaktywacja Biegu wokół Rancza, który zakończył się w 2018 r. 

Organizatorzy 

• Sołtys i Rada Sołecka Nadolic Wielkich 
• Ochotnicza Straż Pożarna w Nadolicach Wielkich 
 

Współorganizator 
•  Gmina Czernica, www.czernica.pl 

 
Termin i miejsce 

• Bieg odbędzie się w niedzielę w dniu 17.05.2020 w Nadolicach Wielkich  
• Start biegu o godz. 12:00  
• Dystans dla biegaczy ok. 10 km – 2 pętle, dla kategorii Nordic Walking ok. 5 km – 1 pętla  

 
Trasa 

• Start i meta – przy Kościele. 
• Nawierzchnia: asfalt, drogi polne. Trasa będzie zabezpieczona przez służby porządkowe, oznaczona i 

oznakowana co 1 kilometr 
 

Biuro zawodów 
• Biuro zawodów znajdować się będzie przy Kościele.  
• Weryfikacja elektronicznych zgłoszeń i zapisy dodatkowe w dniu zawodów od godz. 09:00 do godz. 11:30  
 

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia do biegu 
• Do udziału w zawodach mają prawo wszyscy, którzy w 2020 ukończą 16 lat (dla 10 km) i 14 lat (Nordic 

Walking na 5 km)  i zapiszą do biegu oraz zweryfikują w biurze zawodów. 
• Osoby, które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności zobowiązane są do posiadania pozwolenia 

na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów. 
• Jest możliwość startu dog trekking (zawodnicy startujący z psem ustawiają się na końcu startu). 
• Zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia udziału w zawodach na własną odpowiedzialność. 

(podstawa prawna: Dz. U. Nr 101 poz. 1095). 
• Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i 
urazów fizycznych. Przekazanie Organizatorowi wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz 
podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegach oznacza, że Uczestnik rozważył 
i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegach i dobrowolnie 
zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegach wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

• Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić 
brak przeciwwskazań do udziału w biegach. 

• Zawodnicy podpisując kartę zgłoszeniową podczas weryfikacji akceptują warunki niniejszego regulaminu. 
• Podczas weryfikacji konieczny jest dowód osobisty 
• Preferowane są zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez formularz zamieszczony na stronach organizatora,  
• Zgłoszenia do udziału przyjmowane są w formie elektronicznej  do 31.05.2020 r. poprzez formularz 

zgłoszeniowy umieszczony na stronach internetowych: www.maratonypolskie.pl , www.zmierzymyczas.pl  
• bezpośredni link do zapisów: https://www.zmierzymyczas.pl/1104/1-bieg-o-puchar-wojta-gminy-

czernica.html  
• Limit startujących 300 osób. 

http://www.czernica.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/
http://www.zmierzymyczas.pl/
https://www.zmierzymyczas.pl/1104/1-bieg-o-puchar-wojta-gminy-czernica.html
https://www.zmierzymyczas.pl/1104/1-bieg-o-puchar-wojta-gminy-czernica.html


 
Formularz zgłoszeń wyłączony zostanie 10.05.2020 o godz. 24:00. Dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w 
biurze zawodów, w przypadku wolnych miejsc. 
 

Wysokość opłaty rejestracyjnej:  
30 zł – do 10.05.2020 r.  
50 zł – od 11.05.2020 r. i w biurze zawodów 
 
Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi i zostanie przeznaczona na cele organizacyjne imprezy. 
 

Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności w kolejności: 
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa powyżej. 
2. Dokonanie opłaty za pakiet startowy poprzez: 

a) preferowane płatności przez system płatności internetowych tpay.com na stronie 
zapisów https://www.zmierzymyczas.pl/1104/1-bieg-o-puchar-wojta-gminy-
czernica.html 
 
b) na konto Dobrzykowickiego Stowarzyszenia Samych Swoich, ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice 
nr konta: 55 2030 0045 1110 0000 0257 7860 
 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę „Bieg ". 
 
Klasyfikacja końcowa  i nagrody 

• Prowadzona będzie klasyfikacja generalna i w kategoriach wiekowych z elektronicznym pomiarem czasu. 
• Każdy zawodnik otrzyma w pakiecie startowym okolicznościowy ręcznik na mecie PAMIĄTKOWY MEDAL 

i poczęstunek. 
Wyróżnienia:  

• za 1,2,3 miejsce w biegu w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet – Puchar Wójta Gminy Czernica  
• za 1,2,3 miejsce w biegu w kategoriach wiek. MK16-19, MK20-29, MK30-39, MK40-49, MK50-59, 

MK60-69, M70+ 
Nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są nagradzani w kategoriach wiekowych. 

• za 1 miejsce w biegu osobno dla kobiet i mężczyzn w klasyfikacji mieszkaniec Gminy Czernica 
• za 1 miejsce w biegu osobno dla kobiet i mężczyzn w klasyfikacji mieszkaniec Nadolic Wielkich 
• za 1,2,3 miejsce w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet Nordic Walking – Puchar Przewodniczącego 

Rady Gminy Czernica 
 

 
Ceremonia zakończenia i dekoracji odbędzie się ok. 30 minut po ostatnim zawodniku. 

 
 

Postanowienia końcowe 
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
• Każdy uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko (w 

przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Podstawa 
prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). 

• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.  
• Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas 

imprezy.  
• Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników podczas trwania imprezy. 
• Organizatorzy zapewniają depozyt, szatnie i toalety w miejscu biura zawodów. 
• Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. 
• Każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z imprezy i 

jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w internecie, prasie, telewizji. 
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
Leszek Kusiak , tel. 604 56 30 47, e-mail: L.KUSIAK@CZERNICA.PL 
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