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REGULAMIN VI BIEGU ULICZNEGO 

im. KSIĘDZA KONSTANTEGO DAMROTA 

PILCHOWICE 17.09.2016r. 
 

 

 
CEL IMPREZY 

1.  Popularyzacja zdrowego trybu życia. 

2.  Upowszechnianie biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej 

3.  Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

 

ORGANIZATORZY 

Powiat Gliwicki, ul Zygmunta Starego17, 

Gmina Pilchowice, ul. Ks. Damrota 6, 

Telefon kontaktowy: 32 235-65-21, 32 235-64-75, 

e-mail: ug@pilchowice.pl,  promocja@pilchowice.pl 

 

TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 17 września 2016 r. (sobota) w Pilchowicach. 

2. Start biegu nastąpi o godzinie 9:50. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się  

o godz. 9:30. 

3. Długość trasy: 5 km. 

 

TRASA BIEGU 

1. Rozpoczęcie Bieguna ulicy Świerczewskiego (brama wejściowa do Zespołu Szkół  

w Pilchowicach). 

2. Trasa biegu przebiegać będzie drogami gminnymi: ul. Świerczewskiego,  

ul. Górniczą, ul. Majową i ul. Piaskową. 

 
 

LIMIT CZASU 

1. Zawodników na dystansie 5 km obowiązuje limit czasu wynoszący 90 min. 

2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety 

zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

 

WARUNKIU CZESTNICTWA 

 - w celu rejestracji zawodników biurze zawodów należy okazać dokument tożsamości 

należy przez to rozumieć dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, 

paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający 
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tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość. 

- zawodnik do 18 lat powinien posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na start 

oraz pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w zawodach (oświadczenie załącznik nr 1 do regulaminu 

dostępny w biurze zawodów i na stronie internetowej organizatorów), 

- zawodnik powyżej 18 lat powinien posiadać pisemne oświadczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach (oświadczenie załącznik nr 2 

do regulaminu dostępny w biurze zawodów i na stronie internetowej organizatorów), 

- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 

ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia internetowe za pośrednictwem strony: http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=153 

do dnia 11 września 2016r. 
 

2. Po tym terminie  w przypadku nie osiągnięcia założonej liczby 200 uczestników 

zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów od godziny 9.00 do 9.30 wyłącznie  

w biurze zawodów. 

 

3.Klasyfikacje wiekowe w biegu na dystansie 5 km: 

- do 16 lat dziewczęta 

- do 16 lat chłopcy 

 

- 17-19 lat kobiety 

- 17-19 lat mężczyźni 

 

- 20-29 lat kobiety 

- 20-29 lat mężczyźni 

 

- 30-39 lat kobiety 

- 30-39 lat mężczyźni 

 

- 40-49 lat kobiety 

- 40-49 lat mężczyźni 

 

- 50-59 lat kobiety 

- 50-59 lat mężczyźni 

 

powyżej 60 lat  kobiety 

powyżej 60 lat  mężczyźni 

 

PROGRAM BIEGU 

- od godz. 9.00 do godz. 9.45 – wydawanie numerów startowych, 

- godz. 9.50 -11.20- bieg główny /5 km/, 

- około godz. 11.00  - dekoracja zwycięzców. 

http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=153
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NAGRODY 

1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma 

na mecie pamiątkowy medal. 

2. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych otrzymują dyplomy. 

3. Trzech pierwszych zawodników, osobno w kategorii kobiet i mężczyzn otrzyma 

puchary. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

2. Organizatorzy przewidują limit 200 startujących zawodników, 

3. Organizatorzy zapewnią pomoc medyczną oraz zabezpieczenie imprezy 

sportowej poprzez ogół skoordynowanych działań podejmowanych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

4. Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizatorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności, 

5. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo do zmian treści regulaminu, a o wszystkich 

zmianach informować będą za pośrednictwem stron www.pilchowice.pl, 

www.starostwo.gliwice.pl 

6. Interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do organizatorów 

i sędziego głównego. 

 

 

PATRONAT HONOROWY 

 

 
 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY 

 

 

 

 

 

 

http://www.pilchowice.pl/
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu VI Biegu Ulicznego 

im. Księdza Konstantego Damrota 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
 
Oświadczam, iż stan mojego zdrowia  

 

................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

 

pozwala na udział w VI Biegu Ulicznego im. Księdza Konstantego Damrota. 

 

.........................................................................  

data i podpis 

 

 

Zgodnie z ustawą z dni z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. (DZ. U.  

z 2015 r., poz. 2135, z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez  

Organizatora  oraz wyrażam zgodę na  wykonywanie i  upowszechnianie zdjęć, materiałów 

filmowych z moim wizerunkiem  w mediach w związku z organizacją zawodów sportowych 

pn. „VI Bieg Uliczny im. Księdza Konstantego Damrota”. 

 

 

.........................................................................  

data i podpis  

 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 2 

do Regulaminu VI Biegu Ulicznego 

im. Księdza Konstantego Damrota 

 

ZGODA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCHI  

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH 

 
 

...................................................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  (telefon kontaktowy rodzica  / opiekuna) 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka 
 

 

................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 

 
w VI Biegu Ulicznego im. Księdza Konstantego Damrota 

 

 

OŚWIADCZENIE ** 

 
Oświadczam, iż stan zdrowia mojego syna /córki* 

 

................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 

 

pozwala na udział w VI Biegu Ulicznym im. Księdza Konstantego Damrota. 

 

 

...................................      ......................................  
Miejscowość, data       podpis rodzica/opiekuna 

 

 
 

Zgodnie z ustawą z dni z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. (DZ. U.  

z 2015 r., poz. 2135, z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez  

Organizatora oraz wyrażam zgodę na  wykonywanie i upowszechnianie zdjęć, materiałów 

filmowych z wizerunkiem mojego syna/córki* w mediach w związku z organizacją VI Biegu 

Ulicznego im. Księdza Konstantego Damrota. 

 

 

.........................................................................  

data i podpis  

 
 

*właściwe podkreślić 

** WYPEŁNIAJĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 


