
Regulamin VII biegu z Łapką

      Cel imprezy: 
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy fizycznej
– promocja zdrowego trybu życia 
– propagowanie pomocy zwierzętom 

Organizatorzy: 
– Stowarzyszenie Łapka z Bydgoszczy 
– KS Gwiazda w Bydgoszczy      

Termin i miejsce:
– zawody odbędą się 01.07.2018r. 
– START: o god. 10:00
– Biuro zawodów: 100 metrów za budynkiem KS Gwiazda ul Bronikowskiego 45 w 

Bydgoszczy
– Bieg będzie miał około 8 km, start przy śluzie nr VI przy ul. Bronikowskiego, przez 

śluzę nr V przy ul. Czarna Droga do śluzy nr IV przy ulicy Wrocławskiej (gdzie nastąpi 
nawrót). Bieg rozpocznie się od strony południowej (za budynkiem biura zawodów) 
powrót  po drugiej stronie kanału

– organizator ustala limit 120 uczestników
– wystartować mogą osoby od 16 roku życia 
– osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przyjścia z rodzicem lub opiekunem wraz z 

dowodem tożsamości 
– zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o 

zdolności do udziału w biegu lub do podpisania oświadczenia o udziale w biegu na 
własną odpowiedzialność

      Wpisowe:
– Organizator ustala wpisowe w wysokości:

30 zł do dnia 28.02.2018r.  
35 zł od 1.03.2018r. do dnia 30.04.2018r. 
40 zł od 1.05.2018r. do dnia 22.06.2018r. 

Na konto: Stowarzyszenie Łapka 
ul. Pasieczna 18;  85-354 Bydgoszcz 
31 1090 1896 0000 0001 3559 4147 WBK Bydgoszcz 

W tytule przelewu proszę napisać imię i nazwisko osoby startującej oraz dopisek- 
opłata startowa za VII bieg z łapką 

      Zgłoszenia:
-     zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza do pobrania ze strony  

www.lapeczka.pl i przesłnia go na adres klubbiegaczalapka@wp.pl 
–  za osobę zgłoszoną uważa się taką która przesłała formularz zgłoszeniowy i dokonała 

wpłaty na konto organizatora
– zapisy będą przyjmowane do 22.06.2018r. po 22 czerwca organizator nie przyjmuje 

zgłoszeń 
– jeżeli limit 120 osób zostanie wypełniony przed 22 czerwca, to po uzyskaniu limitu 200 

http://www.lapeczka.pl/
mailto:klubbiegaczalapka@wp.pl


osób zapisanych i opłaconych lista zostaje zamknięta, obowiązuje kolejność uiszczonych
wpłat, osoby które nie zdążą a wpłacą wpisowe zostaną o tym poinformowane i zostanie
im zwrócona kwota wpisowego

– istnieje możiwość przepisania numeru startowego na innego uczestnika biegu do 
31.05.2018r.

– w przypadku rezygnacji ze startu opłata nie podlega zwrotowi 
– w dniu zawodów organizator nie przyjmuje nowych zgłoszeń !!!
–    wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w biurze zawodów w dniu startu w    
      godz.: 8:00- 9:30 

Klasyfikacje: 
– prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna OPEN wśród kobiet, mężczyzn i 

psów

Nagrody: 
– każdy uczestnik który ukończy dystans otrzyma pamiątkowy medal
– dla trzech pierwszych zawodników i zawodniczek a także psów przewidziano puchary bądź 

statuetki
– po dekoracji następi losowanie cennych nagród wśród startujcych zawodników, warunkiem 

odbioru nagrody jest posiadanie własnego numeru startowego i obecność podczas losowania

Finansowanie:
      - koszty organizacji imprezy pokrywają organizatorzy
      - koszt dojazdów oraz innych świadczeń związanych z zawodami pokrywają zawodnicy lub  
            organizacje delegujące

Postanowienia końcowe:  
– bieg odbędzie się bez względu na pogodę
– w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy razem ze swoimi pupilami 
– zawodnik biegnący z psem nie moze w żaden sposób zmuszac psa do biegu, ciągnąć 

za smycz, lub korzystać  z pomocy osob trzecich – niestosowanie sie do tych zasad 
grozi dyskwalifikacją  

– zawodnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników obsługi 
zawodów 

– na miejscu startu-mety będzie wystawiona karma oraz woda dla zwierząt
– przebieralnie, łazienki oraz natryski w budynku biura zawodów (parter) 
– limit czasowy wynosi 1 godzinę  i 15 minut 
– wręczenie pucharów o godzinie 11:45 na miejscu startu-mety 
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie 

zawodów wynikające z winy uczestników 
– w sprawach nie ujętych regulaminem decyzje podejmuje organizator 
– interpretacja regulaminu należy do organizatora

Ogranizator zawodów Stowarzyszenie Łapka  785-528-050


