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I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA  FIRM I INSTYTUCJI  

W BIEGU ULICZNYM 

 

O PUCHAR Wójta gminy Strawczyn I DYREKTORA SCKiS  w Strawczynie  

Strawczyn 19.08.2017 r 

 

ORGANIZATORZY: 

SCKiS w Strawczynku  

Urząd Gminy Strawczyn  

Biegam Bo Lubie Strawczyn  

Olimp Strawczyn  

PATRONAT: 

Wójt Gminy Strawczyn  

 Dyrektor SCKiS w Strawczynie  

 

I. CEL 

- promocja gminy Strawczyn 

- promocja SCKiS 

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu 

- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywizacja mieszkańców 

   gminy Strawczyn oraz powiatu Kieleckiego. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

19 Sierpnia 2017 r. (Sobota), od godz. 18:00,  

Parking SCKiS w Strawczynie  

 

III. TRASA BIEGU 

1. Bieg - Drużynowe Mistrzostwa  Firm i Instytucji: dystans 10 km, nawierzchnia 

asfaltowa, trasa: ulicami miasta. Start do biegu przeprowadzony jednocześnie ze 

startem Biegu Głównego – Parkin SCKiS 

 

IV. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

19 sierpnia 2017 r. (Sobota) 

18:00– start biegu Głównego i  Drużynowe Mistrzostwa Firm, 
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V. KLASYFIKACJE 

Płeć uczestników drużyny biorącej udział w zawodach jest dowolna. Zespoły 

mogą składać się z: samych mężczyzn, kobiet, dopuszcza się także udział drużyn 

mieszanych.  

Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona bez podziału na kategorie. 

O kolejności drużyn decyduje łączny czas 5 najwyżej sklasyfikowanych 

zawodników z drużyny 

 

VI. PRAWO UCZESTNICTWA 

W biegu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. W biegu mogą wziąć udział firmy i 

instytucje działające na terenie całej Polski. 

 

VII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE 

1.Zawodników wchodzących w skład drużyny (minimum 5 osob) należy zgłosić 

poprzez panel rejestracyjny na stronie   Agencja Marketingu Sportowego Projekt Igrzyska za 

pomocą chipów. wpisując w zakładce kategorie dodatkowe nazwę instytucji lub firmy 

lub w biurze zawodów. 

2. Nazwa firmy lub instytucji zawodników startujących w jednej drużynie musi 

być jednakowa. 

3.Firma lub instytucja może zgłosić do drużyny w Mistrzostwach dowolną liczbę 

zawodników. 

4.Podczas weryfikacji w biurze zawodów należy przedstawić listę drużyny 

potwierdzoną przez firmę lub instytucję zgłaszającą. 

5.W przypadku nie wystartowania drużyny lub zawodnika – wpisowe nie podlega 

zwrotowi. 

 

VIII. BIURO ZAWODÓW 

Biuro zawodów znajduje się  przy Parkingu SCKiS i będzie czynne w dniu 

zawodów od godz. 16:00 

 

IX. NAGRODY 

W klasyfikacji drużynowej za zajęcie miejsca od I do III drużyny otrzymają 

odpowiednio statuetki. 
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X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin 

2.Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki 

atmosferyczne. 

3.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-

rekreacyjnej 

4.Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z 

przodu na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. 

5.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z 

uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, 

promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych 

oraz na inne potrzeby komercyjne. 

6.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich 

zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających 

uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez 

umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na 

stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby 

promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora 

7.Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu 

zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby 

przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-

rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby i analityczne zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. 

Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w 

dowolnym momencie kierując korespondencje na adres SCKiS w Strawczynie. 

8. Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną  odpowiedzialność i 

wskazane jest  ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 

10.W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator 

 

 

Dyrektor Biegu 


