
Regulamin Eko-Biegu  

 

1. Eko-Bieg zwany dalej biegiem adresowany jest dla mieszkańców Gminy 
Włoszczowa. 

2. Organizatorem jest Gmina Włoszczowa oraz Klub Sportowy Hetman 
Włoszczowa  

3. Bieg prowadzony jest w ramach edukacji ekologicznej propagującej 
segregację odpadów komunalnych oraz : 
 
a) Popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu, 
 
b) Promocję biegania wśród mieszkańców Gminy Włoszczowa, 
 
c) Integrację środowiska biegowego, 
 
d) Zwrócenie uwagi na problem segregacji śmieci. 

4. Konkurs jest prowadzony w kategorii indywidualnej. 

5. Bieg prowadzony jest w 5 kategoriach. Osoby uczestniczące będę 
posiadały identyfikatory w postaci samozaciskowych opasek odblaskowych 
dla każdej kategorii inny kolor opaski : 

I kategoria -  mężczyźni wiek 18 lat i starsi - kolor fioletowy, 

II kategoria - kobiety wiek 18 lat i starsi – kolor niebieski, 

III kategoria wiek 14-16 lat – kolor brązowy, 

IV kategoria wiek 12-14 lat – kolor srebrny, 

V kategoria wiek 10-12 lat – kolor zielony.  

6. Uczestnik, zgłaszający swój udział w biegu, akceptuje warunki niniejszego 
regulaminu. 

7. Bieg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014r. od godziny 18.00 do 18.30, 
rozpocznie się i zakończy na stadionie OSIR we Włoszczowie. Cała trasa 
biegu składa się z następujących odcinków : 

a) Pierwszy odcinek oznaczony został od stadionu (przez ul. Wiśniową) aż do 
skrzyżowania z ul. Żeromskiego, długość odcinka ok. 1 km.,  

b) Drugi odcinek ul. Żeromskiego aż do skrzyżowania z os. Broniewskiego, 
długość odcinka ok. 300 m,  

c) Trzeci odcinek biegu oznaczony został od skrzyżowania ul. Żeromskiego             
z os. Broniewskiego i kończy się na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja, długość 
odcinka ok. 550 m,  



d) Czwarty odcinek wyznaczono od skrzyżowania ul. 1 Maja                                
z os. Broniewskiego do skrzyżowania z ul. Wiśniową, długość odcinka ok. 
150 m,  

e) Piąty odcinek to skrzyżowanie od ul. 1 Maja z ul. Wiśniową aż do stadionu 
długość odcinka 1,5 km, 
 

7. Trasa dla uczestników z kategorii IV i V bieg przebiegać będzie na 
stadionie o długości 400 mb.  

8. Warunkiem przystąpienia do biegu jest posiadanie aktualnego badania 
lekarskiego.  

9. Uczestnicy deklarują, iż biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność             
i w żadnym wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. 
Uczestnicy muszą posiadać i okazać osobom wyznaczonym przez 
Organizatora oryginał dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość 
uczestnika. 

10. Zgłoszenia można dokonać do 24 czerwca 2014r. do godz. 15.00          
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wiśniowa 43 Basen „Nemo” 

12. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania uczestnika z udziału w grze                     
w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną jego niezdolności, 
niestosowania się przez uczestnika do przepisów bezpieczeństwa, 
naruszania zasad regulaminu i innych postanowień Organizatora 
odnoszących się do zasad przeprowadzania biegu. 

13. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione 
lub zniszczone rzeczy uczestników, kolizje, czy wypadki zaistniałe podczas 
biegu. 

14. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich 
danych osobowych wraz ze zdjęciami, wykonanymi w trakcie imprezy, 
które to zdjęcia mogą być wykorzystywane przez Organizatora dla celów 
promujących bieg. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy                          
z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. 

16. W biegu przyznane będą nagrody rzeczowe o charakterze sportowo – 
turystycznym za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii.  

17. O zajęciu poszczególnych miejsc będą decydować najlepsze uzyskane 
wyniki czasowe.  

18. Integralną część regulaminu stanowi załącznik nr 1 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 

 KARTA ZGŁOSZENIAKARTA ZGŁOSZENIAKARTA ZGŁOSZENIAKARTA ZGŁOSZENIA    

„Eko„Eko„Eko„Eko----Bieg”Bieg”Bieg”Bieg” 

1.1.1.1. Dane osoby biorących udział w bieguDane osoby biorących udział w bieguDane osoby biorących udział w bieguDane osoby biorących udział w biegu    

(imię,(imię,(imię,(imię,    nazwisko, data urodzenia):nazwisko, data urodzenia):nazwisko, data urodzenia):nazwisko, data urodzenia):    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………......................

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

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

2. Adres zamieszkania   2. Adres zamieszkania   2. Adres zamieszkania   2. Adres zamieszkania       

………….........................................................................................................................………….........................................................................................................................………….........................................................................................................................………….............................................................................................................................    

…………………………..…….....……...............................................................................…………………………..…….....……...............................................................................…………………………..…….....……...............................................................................…………………………..…….....……...............................................................................    

2.2.2.2. Telefon kontaktowyTelefon kontaktowyTelefon kontaktowyTelefon kontaktowy    

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…………………..…………………..    

Oświadczam, iż akceptuję postanowienia regulaminu biegu pn. „Eko-Bieg” 

oraz posiadam aktualne badania lekarskie.  

Czytelny podpis zgłaszającegoCzytelny podpis zgłaszającegoCzytelny podpis zgłaszającegoCzytelny podpis zgłaszającego    

    

……………………………………………………………… 

 
 
 


