
Bieg po zdrowie dla Marty

REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO

ORGANIZATORZY:
Bank Zachodni WBK SA, 

Towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva, 

Fundacja Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły. 

II. TERMIN:
04 czerwca 2017r godzina 10:30

III. TRASA:
Pętle (ok. 5 km)  wyznaczoną trasą wokół jeziora Łękno k.Zaniemyśla . Start w wyznaczonym 
miejscu przy jeziorze Łękno. 

IV.UCZESTNICTWO:
W  biegu  mogą  startować  zawodniczki  i  zawodnicy,  którzy  ukończyli  16  lat  (zawodnicy
niepełnoletni  muszą  posiadać  zgodę  prawnych  opiekunów  -  załącznik  do  regulaminu).
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 04.06.2017 r. do
godz.9:30. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport, oraz
pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę
na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  potrzeb  organizatora,  a  także  podpisać
oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu. Identyfikacja dzieci
będzie odbywała się na podstawie dokumentu tożsamości – dowód osobisty, paszport lub
legitymacja szkolna. Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na
wózkach.  Wszyscy  uczestnicy  biegu  zobowiązani  są  do  stosowania  się  do  zaleceń  osób
odpowiedzialnych  za  bezpieczeństwo,  służb  porządkowych  oraz  obsługi  z  ramienia
Organizatora.  Uczestnik  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  własne  działania  i zachowanie
stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 

V.ZGŁOSZENIA:
Rejestracja zawodników odbywa się poprzez stronę należącą do firmy F-time :

Dorośli: http://f-time.pl/zapisy/?bieg=411  

Dzieci: http://f-time.pl/zapisy/?bieg=412

 w terminie do 01.06. 2017 r. lub do wyczerpania limitu 500 nadanych numerów startowych
(zgłoszony  i opłacony).  Organizatorzy  przewidują  dodatkowe  miejsca  dla  zaproszonych
zawodników i przedstawicieli  sponsorów. W przypadku wyczerpania numerów startowych
osoby  zainteresowane  zostaną  poinformowane  w  komunikacji  zamieszczonej  na  stronie
intranetowej banku lub w osobnej komunikacji mailowej. 

http://f-time.pl/zapisy/?bieg=412
http://f-time.pl/zapisy/?bieg=411


VI.FINANSOWANIE:
Opłata startowa w kwocie 50 zł (brutto) dorośli i 15 zł (brutto)dzieci  wyłącznie za 
pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji w 
terminie do 01.06.2017 r. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych 
przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później niż 10 dni przed 
datą zawodów. We wszystkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt 
mailowy pod adresem biuro@f-time.pl . Brak możliwości wpłaty gotówką w biurze zawodów.
Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące. Koszty organizacyjne 
ponoszą organizatorzy.

VIII.POMIARCZASU:
System  firmy  F-time  z  wykorzystaniem  chipów  elektronicznych  wbudowanych  w  numer
startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być
prawidłowo  zamocowany  czterema  agrafkami  z  przodu.  Zabrania  się  jakichkolwiek
modyfikacji.  Brak  numeru  podczas  zawodów  będzie  skutkował  dyskwalifikacją.  Numer  z
chipem jest własnością uczestnika i będzie wydawany w biurze zawodów przy weryfikacji.
Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg czasów „brutto”. Dla zachowania jak najlepszych
warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od
najszybszych do najwolniejszych w oznaczonych strefach startowych 40 min.,  50 min., 60
min. Decyzje sędziego głównego są ostateczne. 

IX. BIURO ZAWODÓW:
Czynne w niedzielę 04.06.2017r  od godziny 8:30 w wyznaczonym miejscu na terenie Łękna

X. KLASYFIKACJE:
- generalna K i M,
- na lotnej premii,
- przed biegiem głównym odbędą się biegi dzieci na dystansie 100, 300,  600 i 800m

Biegi dzieci są podzielone na 4 kategorie wiekowe 

Grupa wiekowa od 3-5 lat- 100 m 

Grupa wiekowa od 6-8 lat -300 m 

Grupa wiekowa od 9-11 lat 600m 

Grupa wiekowa >12 lat 900 m 

XI. NAGRODY:
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 3:
1.        Puchar

mailto:biuro@f-time.pl


2.        Puchar
3.        Puchar

Nagrody specjalne : 

W kategorii grup dziecięcych, każdy zawodnik otrzymuje medal a dodatkowo za zajęcie 1 
miejsca w danej kategorii wiekowej dziecko otrzymuje puchar. 

Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy z agrafkami , imienny dyplom-certyfikat do 
pobrania na f-time.pl 2 dni po zawodach, wodę na trasie i na mecie , a zawodnicy którzy 
ukończą bieg pamiątkowy medal. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Bieg odbędzie się zgodnie z przepisami PZLA. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz 
ubezpieczenie wszystkich zawodników od następstw NW podczas trwania biegu. Organizator
nie zapewnia upominków dla zgłoszonych po terminie. W biegu nie mogą brać udziału osoby,
które znajdują się pod wpływem środków odurzających. Zabrania się biegania z wózkami, 
kijami itp. sprzętem oraz w asyście rowerzystów i „rolkarzy”. Każdy zgłoszony zawodnik jest 
zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu.



ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
NA UDZIAŁ DZIECKA W BIEGU „BIEG PO ZDROWIE DLA MARTY”

My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na)

_____________________________________________________________________
Imię i nazwisko opiekuna /opiekunów

 wyrażam/y zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka *) 

_____________________________________________________________________
imię i nazwisko dziecka, data urodzenia 

w biegu „Bieg po zdrowie dla Marty " 
które odbędą się 04.06.2017r w Łęknie, koło Zaniemyśla . 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w/w 
biegu. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez służby medyczne, organizatora 
zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka. 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka przez organizatorów na potrzeby Banku Zachodniego WBK, Fundacji Banku 
Zachodniego WBK im. S. Bryły, Towarzystwa ubezpieczeniowego Aviva,  mediów oraz na 
opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach z w/w biegu. 
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 
133, poz. 883 z późn. zm.). 

……………………………… ………………………………… ………………………… 
miejscowość i data podpis rodzica/ców / opiekuna/ów telefon kontaktowy


