
Regulamin
VII Biegu Piastów Śląskich

Pomoc pacjentom z Brzeskiego Centrum Medycznego

1. Cel imprezy 
a) VII Bieg Piastów Śląskich jest wydarzeniem charytatywnym. Celem tegorocznego 

biegu jest wsparcie Brzeskiego Centrum Medycznego. 
b) Wydarzenie jest projektem mającym na celu wspieranie proflaktyki 

antyuzależnieniowej poprzez propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 
c) Dodatkowym celem jest promocja miasta Brzeg i województwa opolskiego na arenie 

regionalnej. 

2. Informacje szczegółowe
Termin: 23.09.2018 (niedziela) 
Miejsce: Brzeg, Stadion Miejski, ulica Sportowa 1 

08:30 - 10:30 - Rejestracja i weryfkacja uczestników VII Biegu Piastów Śląskich 
11:00 - 13:00 - Start VII Bieg Piastów Śląskich oraz Nordic Walking
13:30 - Rozdanie nagród 

Dystanse: 
Bieg Piastów Śląskich: 10 km 
Bieg Piastów Śląskich: 5 km 
Nordic Walking: 7 km 

3. Organizatorzy 
Fundacja Rozwój 
Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia 
Brzeskie Stowarzyszenie Abstynenta TAMA 
Alicja Baran Psycholog 
Stowarzyszenie Zdrowie 
Stowarzyszenie Klub Mamuśki

4. Patronat honorowy 
Starosta Powiatu Brzeskiego 
Burmistrz Miasta Brzegu 

5. Warunki uczestnictwa 
1. VII Bieg Piastów Śląskich

W biegu mogą brać udział mężczyźni i kobiety w wieku od lat 16 do 18 (za zgodą 
rodzica lub opiekuna prawnego) oraz osoby pełnoletnie w kategoriach open:

Bieg na 10 km
K (kobiety)
M (mężczyźni)

Bieg na 5 km
K (kobiety)
M (mężczyźni)



2. VII Bieg Piastów Śląskich kategoria Nordic Walking 
W Nordic Walking mogą brać udział mężczyźni i kobiety w wieku od lat 16 do 18 (za 
zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) oraz osoby pełnoletnie w kategoriach open: 

K (kobiety) 
M (mężczyźni) 

a) Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
b) Uczestnictwo wszystkich zawodników Biegu Piastów musi zostać zweryfkowane 

w dniu zawodów na podstawie posiadanego dokumentu. 
c) Każdy uczestnik biegu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
d) Każdy uczestnik podczas rejestracji jest zobowiązany do wypełnienia 

oświadczenia zdrowotnego o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegu.

6. Zgłoszenia do VII Biegu Piastów Śląskich
Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i 
zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu
przez organizatorów. 

1. Bieg Piastów jest imprezą bezpłatną 

2. Istnieje możliwość zakupu Pakietu startowego w cenie 50 zł preferowana wpłata na 
konto Fundacji CAW. Ilość pakietów startowych na stadionie w dniu biegu będzie 
ograniczona. Dochód z Pakietu Startowego zostanie przeznaczony na wsparcie 
Brzeskiego Centrum Medycznego. 

3. Medal będzie dostępny tylko i wyłącznie w pakiecie startowym. 
4. Dane do przelewu: 

Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia 
ul. Wileńska 39/13, 49-300 Brzeg 
23 2030 0045 1110 0000 0317 9060 W tytule wpłaty należy wpisać „VII Bieg
Piastów Śląskich” + imię i nazwisko zawodnika

5. Zawodnicy we wszystkich kategoriach Biegu Piastów Śląskich za miejsca 1-3 otrzymają 
nagrody rzeczowe. 

6. Organizatorzy nie przewidują nagród pieniężnych

7. Postanowienia końcowe
1. Bieg Piastów Śląskich odbędzie się bez względu na pogodę. 
2. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej
3. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione podczas imprezy
4. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników podczas trwania imprezy 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu 
6. Zapewniamy szatnie i depozyty 
7. Trasa zawiera nierówności




