
 
 

 

Regulamin II Biegu ulicznego w Choczu 

„Na 70-lecie szkoły w Choczu” 

07.10.2016 r. 

 

 
1. Cele: 

 - popularyzacja  zdrowego stylu życia, ruchu oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu,  

- promowanie szkoły w Choczu, 

-promowanie miasta i gminy Chocz. 

2. Organizator:  

-Stowarzyszenie Kultura i Turystyka dla Młodych „KUL-TUR-a” w Choczu , 63-313 Chocz,                                   

ul. M. Konopnickiej 6  

- Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Choczu. 

Partnerzy:  

-UM Gminy Chocz 

-OSP Chocz 

3. Honorowy Patronat nad II Biegiem ulicznym objęli : 

Burmistrz Gminy Chocz Marian Wielgosik  

i Dyrektor Zespołu Szkół w Choczu Alina Banaszak 

4. Termin i miejsce: 

Start biegu 07.10.2016 r. godz. 16.00 „Orlik” przy Zespole Szkół w Choczu 

Biuro zawodów będzie znajdowało się w Zespole Szkół w Choczu ul. Konopnickiej 6 

i będzie czynne w dzień biegu  od godz. 15:00 do 15:45. 

Start i meta będzie na boisku przy ZS w Choczu. 

Dekoracja zawodników odbędzie się po zakończeniu biegu. 

Łączna liczba uczestników biegu ograniczona jest do 300. 

5. Trasa biegu ; 

Dystans – 1000 m i  2000 m., trasa będzie oznakowana, na trasie biegu wolontariusze                     

w oznakowanych kamizelkach.   
 Start na boisku przy szkole(wjazd na Orlik),  

Ul. Szkolna 

Ul. B. Wieczorka 

Ul. M. Konopnickiej 

Meta przy szkole  

Na trasie przy ul. B. Wieczorka będzie znajdował się punkt z wodą. Punkt z wodą znajdował się 

będzie jeszcze przy Orliku. 

6. Klasyfikacja: 

Dzieci i młodzież do 17 roku życia  

I grupa wiekowa 7 – 11  dystans 1000 m 

II grupa wiekowa 12- 17 dystans 2000 m 

Kobiety  

K  grupa 3 od 18 – 39  dystans 2000 m 

K grupa 4  40 i więcej dystans 2000 m 

 



 

Mężczyźni  

M  grupa 5  18 -39  dystans 2000 m 

M   grupa  6   40 i więcej  dystans 2000 m 

Przebieg imprezy: 

15.50 Rozgrzewka dla dzieci i młodzieży 

Godz. 16.00 start I grupy 7-11 

Godz.  16.15 start II grupy  12-17 

16.30 Rozgrzewka dla dorosłych 

16.40 start  grupy 3 i 5 K i M 18- 39 

17.00 start grupy 4 i  6  K i M 40 i więcej 

Ok. 17.30 zakończenie II Biegu ulicznego w Choczu 

Nagrody: każdy uczestnik otrzyma medal okolicznościowy; zwycięzca każdej grupy otrzyma puchar; 

7. Warunki uczestnictwa w biegu: 

-rejestracja oraz  wypełnienie deklaracji uczestnictwa do 26 września 2016 r. (u przewodniczącej RR 

p. Emilii Szkudlarek,  p. Elżbiety Kornackiej, p. Agaty  Wechman, p. M. Owczarek, D. Chraplak) ;             

( w wyjątkowych sytuacjach w dniu biegu) , co będzie jednoznaczne z akceptacją Regulaminu II 

Biegu ulicznego w Choczu 

-osoby do 18 roku życia zobowiązane są do dostarczenia do biura zawodów (najpóźniej w dniu 

Biegu) zgody rodziców – formularz dostępny u pań, które dokonują zapisów, w sekretariacie szkoły, 

w sekretariacie UM w Choczu; 

- uczestnik ma nadany numer startowy, który powinien mieć przypięty w widocznym miejscu 

(na plecach, klatce piersiowej, ewentualnie rękawie). 
-każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność ,co potwierdza podpisaniem 

oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.  Każdy przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu 

wiąże się z wysiłkiem fizycznymi pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci). Dodatkowo mogą 

wystąpić inne czynniki ryzyka , niemożliwe do przewidzenia. Przekazanie organizatorowi prawidłowo 

wypełnionego formularza rejestracyjnego  oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, stopień i 

zakres ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się wziąć udział w 

biegu.  

-każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji , 

ogłoszenia wyników, promocji biegu oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach 

filmowych i zdjęciach z biegu. 

-każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania. Uczestnicy mają 

obowiązek przestrzegać zasady fair –play podczas biegu. 

-uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i 

stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych. 
8.  Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Za zagubione, pozostawione rzeczy 

osobiste organizator nie odpowiada. 

9. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania biegu.  

Stanowisko pierwszej pomocy medycznej (przy ul. Konopnickiej; w  wozie strażackim; 

 – odpowiedzialna Straż Pożarna OSP Chocz oraz ratownik medyczny Adam Kaźmierski. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu,  które mogą 

zostać przedstawione na stronie internetowej szkoły, bądź zostaną podane do wiadomości 

przed startem w dniu imprezy. 

11. 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 zawodach spowodowane przez uczestników. Uczestnicy 

ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator. 



Osoby odpowiedzialne z organizatorów: 

Elżbieta Kornacka, 

Emilia Szkudlarek. 

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na ulicach: 

Jan Woldański 

 

Osoby współpracujące: 

Dorota Chraplak, 

Agnieszka Parzysz, 

Katarzyna Czajczyńska, 

Agata Wechman, 

Anna Klauza, 

Milena Owczarek. 

 


