
Regulamin biegu „2. Wigilijny Charytatywny Cross Wiecha” 

 

1. Cele biegu 

 Propagowanie idei „Biegam – Pomagam”. 

 Zebranie środków na leczenie i rehabilitację Wiktora. 

 Sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej, w trudnym terenie. 

 Integrowanie środowiska biegowego. 

 Promowanie terenów leśnych Gminy Wolsztyn. 

 

2. Organizator 

Wiesław Daleki 

 

Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Wolsztyna – Pana Andrzeja Rogozińskiego 

Partner biegu: Wolsztyński Klub Biegowy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, Lubuski Ośrodek 
Rozwoju Doradztwa i Szkoleń w Zielonej Górze, EMAT HRC. 

Sprawy organizacyjne: Piotr Skupniewicz, tel. 698 097 430. 

Obsługa zapisów: Robert Fijałkowski, e-mail: wolsztyn@autograf.pl 

 

3. Termin i miejsce 

Bieg odbędzie się w dniu 20.12.2014r., o godz. 14:00. 

Start i meta umiejscowione będą w lesie, w pobliżu miejscowości Nowa Dąbrowa.  

Mapa dojazdu:  

https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=204903979542844914497.0004ec62082159
367dc5f&dg=feature&mid=1414444218 

 

4. Biuro biegu 

Polana leśna w pobliżu miejscowości Nowa Dąbrowa (patrz mapa dojazdu). 

Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu 20.12.2014r., w godz. 11:00-13:15. 
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5. Trasa biegu 

 

 Dystans: 12 kilometrów. 

 Trasa crossowa z podbiegami. 

 Trasa oznakowana co 1 km, przewidziano jeden punkt z wodą. 

 Trasa nie posiada atestu PZLA. 

 

6. Warunki uczestnictwa 

 Organizator zastrzega limit 400 uczestników. 

 W celu weryfikacji, każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w dniu zawodów, w Biurze Biegu, 
w godz. 11:00-13:15 oraz posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). 

 W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 16 rok życia, dokonają 
zgłoszenia i uiszczą opłatę startową do dnia 10.12.2014r. (decyduje data i kolejność wpływu na 
rachunek). 

 Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu. 

 Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem 
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 

 Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i 
umieszczenia w komunikacie końcowym, a także na wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu 
dla potrzeb Organizatora. 

 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania. 

 Pobranie numeru startowego jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu biegu. 

 Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki na 
wysokości klatki piersiowej. 

 

7. Zgłoszenia do biegu 

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 10.12.2014r. bezpośrednio na stronie 
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1444. W dniu zawodów zgłoszenia 
nie będą przyjmowane. Limit uczestników ustalono na 400 biegaczy. 

 

8. Opłata startowa 

Opłata startowa wynosi 30zł, płata do dnia 10.12.2014r. (decyduje data wpływu), przelewem na 
rachunek: 

Lubuski Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń  

ul. Westerplatte 9, Zielona Góra 

nr rachunku: 78 1540 1056 2027 8491 7933 0001 (Bank Ochrony Środowiska) 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1444


tytułem: opłata startowa, imię i nazwisko – koniecznie z dopiskiem „dla Wiktora” 

Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 

9. Pomiar czasu 

Pomiar czasu i ustalenia kolejności będą dokonywane elektronicznie wg czasów brutto. 

 

10. Klasyfikacja i nagrody 

W biegu będą prowadzone klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn. 

Nagrody: 

 Za miejsca I-VI w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: puchary i dyplomy. 

 Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal. 

 

11. Postanowienia końcowe 

 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

 Po biegu odbędzie wspólne ognisko – kiełbasa dla wszystkich. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników 
do celów marketingowych. 

 Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu. 


