
REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO  „Bieg dla Zosi Dogoń Krzeszowice" 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Biegu Charytatywnego „Bieg dla Zosi Dogoń 

Krzeszowice”, zwanego dalej Biegiem.  

2. Cele Biegu:   

• pozyskanie środków na leczenie Zosi Mędrali;   

• popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej w każdym 

wieku.  

3. Organizatorami Biegu jest Stowarzyszanie Rzetelna Gmina Krzeszowice oraz Grupa Biegowa „Dogoń 

Krzeszowice”,  zwani dalej: Organizatorem.   

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 26 luty 2023 r. (niedziela) w Krzeszowicach.   

2. Dokładna trasa Biegu i Marszobiegu oraz lokalizacja Biura Zawodów wskazana zostanie  na mapie 

będącej załącznikiem niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1 w przygotowaniu).   

III. PROGRAM IMPREZY 

1. Ramowy plan dnia, w tym godziny otwarcia Biura Zawodów, podany zostanie najpóźniej  7 dni przed 

dniem imprezy.  

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU I MARSZOBIEGU 

1. Bieg Charytatywny „Bieg dla Zosi Dogoń Krzeszowice” ma charakter otwarty. Uczestnikiem Biegu 

może zostać każda osoba fizyczna, która do dnia 25 lutego 2023 r. ukończy  16 lat. W Marszobiegu 

może uczestniczyć każda osoba fizyczna bez ograniczeń wiekowych.  

2. Uczestnicy niepełnoletni, którzy w dniu biegu nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w Biegu za 

pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 2).   

3. Warunkiem udziału w Biegu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

stronie internetowej https://zapisyonline.pl lub w Biurze Zawodów  oraz dokonanie opłaty startowej.   

4. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy 

są zobowiązani okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz złożyć 

podpis na formularzu startowym.   

6. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Biegu jest przedstawienie przez zawodnika aktualnego 

zaświadczenia lekarskiego lub podpisanie przez niego oświadczenia o braku przeciwskazań do udziału 

w Biegu, którego wzór będzie dostępny w Biurze Zawodów.   

7. Uczestnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w Biegu na własną odpowiedzialność oraz 

są świadomi niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego typu wydarzenia.   

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we własnym zakresie. W przypadku 

https://zapisyonline.pl/


zaistnienia w trakcie trwania imprezy jakichkolwiek zdarzeń losowych Uczestnicy nie mogą wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu.  

9. Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo do nieodpłatnego wykorzystania 

wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które 

mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: 

telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. 

Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany  do uiszczenia jakichkolwiek opłat 

związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.  

V. OPŁATY STARTOWE 

1. Wysokość minimalnej opłaty startowej dla jednego zawodnika wynosi 30 złotych (lub więcej*).  

2. Opłatę startową należy wpłacić bezpośrednio na konto Zosi w linku: 

https://www.siepomaga.pl/dzien-charytatywny-dla-zosi  

W tytule przelewu prosimy wpisać: „i nazwisko zawodnika – bieg/marszobieg”.   

3. W dniu zawodów opłaty będą zbierane do specjalnie przygotowanych puszek organizatora zbiórki 

na rzecz Zosi. Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przekazany  na rzecz Zosi.    

4. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.   

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

1.  Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu znajdującego się w miejscu wyznaczonym przez 

Organizatora w dniu zawodów. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko  na podstawie numeru 

startowego. Organizator zabrania pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz 

dokumentów. Osoby, które nie zastosują się do zakazu robią to na własną odpowiedzialność. 

Organizator nie odpowiada również za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.  

2. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas trwania imprezy. Decyzje lekarzy 

dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne  i nieodwołalne.  

VIII. LIMIT I POMIAR CZASU 

1. Uczestników Biegu i Marszobiegu obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut (1 godziny),  

2. Uczestnicy, którzy nie dotrą do mety w regulaminowym czasie, zobowiązani  są do opuszczenia trasy 

i zdjęcia numeru startowego, nie będą oni klasyfikowani.   

3. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.  

4. Elektroniczny pomiar czasu uzależniony będzie od pozyskanych Sponsorów.  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.   

3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  z przeprowadzeniem  

i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne 

kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,  które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu 

spowodowane przez uczestników imprezy  lub osoby postronne. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność 

cywilną i prawną za wyrządzone szkody.  

https://www.siepomaga.pl/dzien-charytatywny-dla-zosi


4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz stosowania  się do poleceń 

służb porządkowych i osób zabezpieczających trasę Biegu.  

5. Organizator ma prawo usunąć z trasy Biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób 

zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych  

i niemożliwych do przewidzenia.  

7. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu  w sytuacjach 

spornych.   

8. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

ZAŁĄCZNIK 1. Mapa Biegu i Marszobiegu;  

ZAŁĄCZNIK 2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w Biegu 

Charytatywnym. 

 

 

Miejscowość i data                                                            Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr.2  

 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w Biegu 

Charytatywnym „Bieg dla Zosi Dogoń Krzeszowice” 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego_________________________________  

w Biegu Charytatywnym na dystansie do 5 km, organizowany w dniu 26 lutym 2023 roku  

w Krzeszowicach. Stwierdzam, że stan zdrowia mojego dziecka/podopiecznego pozwala na udział w 

nim i nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich.  

*niepotrzebne skreślić   

 

Miejscowość i data                                                            Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


