
 

 

                                                       Regulamin 

I BIEG SYLWESTROWY „PIELGRZYM 2013”                  

 

Organizator: 
„Orian-Show”                                                      
 
WSP?ŁORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych  
„DOBRA RODZINA” 

KS „KOZIOŁEK” Kędzierzyn-Koźle 
 

Partnerzy: 
Sołtys Góry św. Anny 
Miasto i Gmina Leśnica 
 

 
Cel imprezy: 
Propagowanie biegania na terenie gminy Leśnica i Powiatu Strzeleckiego  
Promocja biegania zimą 

Możliwość spędzenia duchowo i aktywnie czasu z całymi rodzinami 

Pomoc dla trzy letniego Maciusia 
 

Termin i miejsce: 
31.grudzień 2013r. Wtorek - Sylwester  Start: 12:15 

Biuro zawodów w pobliżu Domu Pielgrzyma  Góra św. Anny 

Start i Meta przy Kaplicy Świętej Heleny naprzeciw Domu Pielgrzyma  
 

Warunki Uczestnictwa: 
Bieg główny przeznaczony jest dla osób od 16 tego roku życia. 

Uczestnicy biegu głównego opłata startowa w wysokości 35 zł. Płatne do 26 grudnia 2013r. na:  

WBK oddział K-Koźle. Numer konta:  49-1090-2183-0000-0001-1710-2670 
lub 40 zł. Płatne w biurze w dniu zawodów. od 10:00 do 11:30 

Część wpisowego zostanie przeznaczona na rehabilitację trzy letniego Maciusia. 
Chętni do udziału w biegu dokonują rejestracji internetowej do 26 grudnia 2013r. Pod linkiem: 

online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/?zawody=1002 
 
Organizator ustala limit startujących na 100 osób  

 Po wyczerpaniu limitu startujących organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń.  
W ramach wpisowego uczestnicy mają zagwarantowane:  pomoc medyczną, pomiar czasu, zabezpieczenie trasy, 

szatnie w namiotach, toalety, posiłek , ciepła herbata i dobrą zabawę (losowanie szczęśliwego numerka...) 
Po ukończeniu trasy (biegu) pamiątkowy medal lub koszulka – ubranko z nadrukiem! 

 

UWAGA! 
Bieg w grudniu, więc może być śliska nawierzchnia, Dziadek Mróz i inne złe moce...   
Każdy zawodnik podpisuje oświadczenie woli o starcie na własną odpowiedzialność! 



 
Trasa:  
 Miejscami asfalt,kostka brukowa oraz ścieżki i dukty leśne (teren górski) 
Trasa optymistyczna:  

Wariant pierwszy to dwie pętle po 2300m. Suma: 4600m 

Wariant drugi to 1250m i nawrót. Suma: 2500m 
~Limit czasu: czekamy na wszystkich.... 

 
 

Klasyfikacja Biegu 
Nagradzamy najszybszego mieszkańca i mieszkankę Miasta i Gminy Leśnica 
Pozostali uczestnicy biegu: 

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – nagrodzonych będzie 10  najszybszych Kobiet i Mężczyzn 
Przewiduje się również nagrody niespodzianki... 

 
Nagrody: (w zależności od hojności sponsorów) 

Losowanie nagród rzeczowych - NIESPODZIANEK wśród uczestników po dekoracji zwycięzców 

 

Program zawodów: 
10:00-11:30 Praca biura zawodów- odbiór numerów startowych (okolice Domu Pielgrzyma) 

11:00 MSZA ŚWIĘTA PIELGRZYMKOWA (dla chętnych) 
12:00- Wspólna rozgrzewka z instruktorem Zumba - fitness 

12:05 -Odprawa techniczna (wejście zawodników do strefy startu według odczytywanych numerów startowych) 
12:15–START Biegu  Sylwestrowego „PIELGRZYM 2013” 

13:00 do 13:30 Starty biegów towarzyszących: 

KRASNALE + Rodzice na 313 metrów 
Dzieci szkoły podstawowej na 600 metrów 

Młodzież gimnazjalna na 1400 metrów 
Ok. 14:00 Ceremonia i dekoracja zwycięzców oraz losowanie nagród i NIESPODZIANKA!!! 

 
UWAGA! Program zawodów może ulec zmianą ze względu na ilość uczestników. 

 
 

Postanowienia końcowe: 
- Organizator nie gwarantuje ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
- Zawodnik w trakcie biegu może podjąć decyzję o przerwaniu biegu (z przyczyn  

niezależnych lub z wyboru), wówczas ma obowiązek poinformować sędziego głównego lub obsługę biegu na trasie. 

- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane na zewnętrznej wierzchniej 
warstwie ubrania na wysokości klatki piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru 

startowego. 
- Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe 

- Trasa może ulec zmianie  
- Trasa oznakowana: barierki ochronne i taśmy ostrzegawcze. 

- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność 

- Impreza będzie zabezpieczona medycznie. 
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora i koordynatora Biegu. 

-- W przypadku oblodzenia i obfitych opadów śniegu zalecamy odpowiednie ogumienie! 
 

Wszelkich informacji udzielają:                        

 
Koordynator zawodów          - Piotr Orian         604 589 483 
Dyrektor biura zawodów       - Robert Wencel   605 400 026 
Dyrektor zawodów               - Gerard Wilczek 602 114 382 
 

Impreza towarzysząca: 
 

BIEGI SYLWESTROWE dla rodzin, dzieci i młodzieży 
Pokazy tańca (na lodzie)... 



 

 

 

(Każdy zawodnik biegu głównego będzie zobowiązany do podpisania poniższego 

oświadczenia) 

 

 

 

    OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU SYLWESTROWEGO „PIELGRZYM 
2013”   

 
Oświadczam, że znam regulamin Biegu Sylwestrowego „PIELGRZYM 2013” i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji 
biegu. Oświadczam, że jestem zdrowy(a) i zdolny(a) do startu i startuję na własną odpowiedzialność. 
 
Oświadczam, że: 
Uczestniczę w Biegu Sylwestrowym „PIELGRZYM 2013” świadom(a) czyhających zagrożeń i na własne 
ryzyko. Jestem świadom(a) iż udział mój w   w/w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia. 
 
Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim 
uczestnictwem w Biegu Sylwestrowym „PIELGRZYM 2013”  . 
 
Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby 
odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, 
utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwem w Biegu Sylwestrowym „PIELGRZYM 
2013”. 
 
Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z Biegiem Sylwestrowym „PIELGRZYM 2013” 
rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić 
żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia 
przed sądami. 
 
Zgadzam się na filmowanie i fotografowanie mojej osoby, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w 
przyszłości przez organizatorów Biegu Sylwestrowego „PIELGRZYM 2013” dla potrzeb klasyfikacji i promocji. 
 
Data …..................................... 

Imię i nazwisko (czytelnie) ….................................................................... 

nr startowy ….......................... 

 
 
 
 
 
 
(jeśli państwa dziecko będzie brało udział w biegach, prosimy o wypełnienie takiej karty w domu lub na miejscu) 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA-dziecka 
 

NUMER STARTOWY ....................................... 

 

NAZWISKO ............................................................... 

IMIĘ ............................................................................ 

ROK URODZENIA .................................................... 

SZKOŁA / MIEJSCOWOŚĆ ..................................................................................... 

ZGODA RODZICÓW 

 

Niniejszym oświadczam, że dziecko moje 

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

(nazwisko i imię) 

jest zdolne do udziału w Biegach Sylwestrowych dla dzieci "PIELGRZYM 2013", dnia 

31.12.2013r. Góra św. Anny w swojej kategorii wiekowej. (podstawa prawna: 

Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz.U. Nr 101 poz.1095) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb 

klasyfikacji Biegu Sylwestrowego dla dzieci i młodzieży"PIELGRZYM 2013" 

 

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

(podpis rodziców) 

 


