
Regulamin biegu „PUCHAR SOŁTYSA” 

 

  1.Cel imprezy: 

 -pomoc w zebraniu pieniędzy na pomoc niepełnosprawnym w Gminie Liniewo 

 - popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i aktywności  

 - promocja Gminy Liniewo 

  2.Organizatorzy:  

 -Sołectwo Liniewo 

-GOKSiR Liniewo 

-OSP  Liniewo 

-Wójt Gminy Lininiewo 

-KGW  w Liniewie 

3.Termin i miejsce: 

-23 czerwca 2018 (sobota) 

-start biegu głównego zaplanowany jest na godz.14:00 

-zawodników prosimy o pojawienie się na linii startu nie później niż 15min przed startem 

-start nastąpi z ulicy Pstrąga i Gruszki 

-biuro zawodów znajdować się będzie tuż przy linii startu na Wiejskim Placu Zabaw 

-przed biegiem głównym zaplanowane są krótkie starty dla dzieci młodszych ok.200m 

Zaplanowane na godz.13:00 

 

4:Zgłoszenia: 

 - zgłoszenia do biegu będą prowadzone za pośrednictwem portalu elektronicznezapisy.pl 

 - ustala się limit 200 zawodników zapisanych elektronicznie + dodatkowo 50 miejsc do zapisania się na 

miejscu w dniu zawodów 

 - biuro zawodów będzie funkcjonowało na Placu Wiejskim w Liniewie od godz.12:30 do 13.45  



-opłata startowa w biegu głównym dla zapisanych elektronicznie wynosi 15zł a zapisujący się na miejscu 

20zł  fundusze zostaną przekazane na cele Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie(Fundacja 

Sprawni Inaczej oddział w Kościerzynie). 

5.Warunki uczestnictwa: 

-- biegi mają charakter masowy i uczestnicy zobowiązani do przedstawienia aktualnych badań lekarskich 

lub do wypisania  w biurze zawodów oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność 

 - w biegu mogą startować zawodnicy z rocznika 2003 i starsi 

 - osoby, które w dniu biegu które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności zobowiązane są do przedstawienia 

w biurze zawodów pozwolenia na start w biegu od rodziców lub opiekunów prawnych. Warunkiem 

dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie 

weryfikacji zawodnika w biurze i podpisanie karty zgłoszenia.  

-dzieci startujące w krótkich biegach muszą być pod opieką prawnego opiekuna lub rodzica,który również 

wypełnia deklarację o starcie dziecka na własną odpowiedzialność 

6.Klasyfikacje i nagrody: 

 - bieg główny kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.  

- nagrodzone zostaną pierwsze trzy kobiety, pierwszych trzech mężczyzn oraz pierwszych trzech            

mieszkańców Gminy Liniewo. 

 - nagrody zależne są od hojności sponsorów 

 - podsumowanie biegu zaplanowane jest nie wcześniej niż na 16:00 w Biurze zapisów na Placu Zabaw 

 - w ramach wpisowego każdy zawodnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal. 

- Po biegu w namiocie przy linii startu przewidziany jest posiłek dla zawodników i kibiców (ciasto, kawa, 

herbata, zupa, itd.).  Kibice uiszczają wolne datki do puszek. 

7.Trasa: 

 - trasa biegu wynosi 6,5km 

. – po części składa się z podłoża asfaltowego i  podłoża przełajowego 

 - trasa w całości będzie zabezpieczona przez strażaków z OSP oraz policję. 

8. Postanowienia końcowe: 

  - bieg odbędzie się bez względu na pogodę 

 -organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania bieg  



 -uczestnik biegu głównego musi posiadać nr startowy przypięty do koszulki z przodu na  klatce 

piersiowej 

 - Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione 

podczas imprezy. 

- W przypadku stwierdzenia przez organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po 

innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany  

-  Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w 

relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz 

wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora 

imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 

883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym 

celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. 144/02, poz. 1204)  

 

KONTAKT 

Miotk Henryk 511-028-844 

GOKSiR Liniewo (058) 

 

 

 

 

 

 


