
 Regulamin VIII Biegu Charytatywnego dla WOŚP
  „Biegniemy na Dębową dla ORKIESTRY”

I. ORGANIZATOR
 
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku
2. Sztab WOŚP w Osieku nad Notecią

II. CEL

1. Wsparcie akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez przekazanie uzbieranych 
pieniędzy podczas imprezy na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport.
3. Sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju.
4. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
5. Upowszechnianie i popularyzacja biegania, maszerowania, spacerowania, jazdy na rowerze jako 
czynnej formy wypoczynku.
6. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się  28 stycznia 2023r. o godz. 11: 00.
2. START: Parking leśny w Polanowie/k. Wyrzyska.
3. Długość trasy – Trasa to ścieżka dydaktyczna- do wyboru: szlak niebieski(5,5 km), zielony(3,4 
km), żółty(9,2 km) czerwony(14,4 km),można pokonać trasę spacerkiem, marszem, biegiem lub na 
rowerze. 
4. Trasa wiedzie ścieżkami leśnymi Leśnictwa Zielonagóra.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegu mogą wziąć udział osoby dorosłe, młodzież i dzieci  pod opieką dorosłych
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest brak przeciwskazań do uczestnictwa w biegu 
oraz zapoznanie z niniejszym regulaminem.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na
udział w zawodach.
4. Wszyscy startujący zawodnicy w dniu imprezy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, 
które czynne będzie już od godz. 10:15.

V. OPŁATA STARTOWA I ŚWIADCZENIA

1. Każdy uczestnik dokonuje opłaty startowej do puszki WOŚP, DOROŚLI: 20 ZŁ( można więcej), 
DZIECI: 10 ZŁ( można więcej), która całkowicie zostanie przekazana na WOŚP
2. Każdy z uczestników biegu otrzyma przed startem w Biurze Zawodów numer startowy a na 
mecie okolicznościowy medal, ciepły posiłek.



VI. KLASYFIKACJA 

1. Podczas imprezy nie będzie prowadzona klasyfikacja.
2. Bieg(marsz, spacer, jazda na rowerze)jest rekreacyjny, wszyscy UCZESTNICY pokonując wybrane 
szlaki zostają z racji biegu charytatywnego „ZWYCIĘZCAMI”.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu na odzieży
wierzchniej, na wysokości klatki piersiowej.
3. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Organizator  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników, nie 
ubezpiecza jednak uczestników od NNW. 
5. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest 
skutecznie poinformować wszystkich uczestników imprezy przed jej rozpoczęciem.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.

                                                                                                                   Organizator (-)


