
Regulamin II RÓŻOWEGO BIEGU CHARYTATYWNEGO dla 

Stowarzyszenia Amazonek 22.09.2018r. 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek 

„RÓŻOWA WSTĄŻECZKA” wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000276970. Kontakt: tel.502142192, mail: 

amazonkichodziez@op.pl 

2. Współorganizator biegu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży. 

3. Patronat honorowy obejmują: Burmistrz Miasta Chodzież, Starosta 

Powiatu Chodzieskiego, Wójt Gminy Chodzież. 

4. Biuro zawodów mieści się w holu Pływalni Delfin MOSiR w Chodzieży                 

ul. Staszica 12 

 

II. CEL 

1. Zebranie funduszy na rehabilitację członkiń Stowarzyszenia Chodzieskich 

Amazonek „RÓŻOWA WSTĄŻECZKA” w Chodzieży. 

2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 

3. Promocja zdrowego stylu życia. 

4. Edukacja prozdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej. 

 

III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA 

1. Bieg odbędzie się 22.09.2018r.; start o godz. 11.00;  

2. Miejsce startu – molo przy Jeziorze Miejskim, meta przy Pływalni Delfin 

ul. Staszica 12 w Chodzieży. 

3. Dystans 5 km.  

4. Dekoracja zwycięzców około godz. 13.00 



5. Trasa biegu wiedzie promenadą wokół jeziora Miejskiego – teren 

utwardzony. 

 

IV. POMIAR CZASU 

1.Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli 

bieg będzie realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego 

dostarczonego i obsługiwanego przez firmę Maratończyk Pomiar Czasu. 

2. Każdy zawodnik otrzyma  chip zwrotny mocowany do sznurówek buta 

(oddawane na mecie po zakończeniu biegu) 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w biegu jest otwarty, przeznaczony dla wszystkich, powyżej 15 

roku życia. 

2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegu jest złożenie przed 

startem przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia 

pozwalającym na uczestnictwo w biegu na dystansie 5 kilometrów./ druk 

do pobrania w biurze zawodów przed startem wraz z pakietem 

startowym/. 

3. Osoby niepełnoletnie zostaną dopuszczone do biegu za pisemną zgodą 

rodzica lub opiekuna prawnego na podstawie wypełnionego i podpisanego 

formularza zgody zawierającego podpis i numer telefonu rodzica lub 

opiekuna prawnego. Zawodnik niepełnoletni musi wylegitymować się 

ważną legitymacją szkolną lub innym ważnym dokumentem tożsamości ze 

zdjęciem. / druk do pobrania w biurze zawodów przed startem/ 

4. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy umieszczony na koszulce 

z przodu na klatce piersiowej. Brak numeru powoduje dyskwalifikację. 

5. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją                  

i promocją imprezy. 



6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem 

biegu, a w razie udziału w nim jego akceptacji. 

7. Wydawanie pakietów startowych, zawierających m.in. numer startowy, 

baton energetyczny, upominek w Biurze Zawodów- hol Pływalni Delfin 

MOSiR Chodzież ul. Staszica w dniu 21.09.2018 w godzinach 14-17 oraz                  

w dniu zawodów w godz. 8.30-10.30. 

 

VI. ZGŁOSZENIA I WPISOWE 

1.Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną 

www.maratonczykpomiarczasu.pl  do dnia 15.09.2018r. 

2.Opłata wpisowa wynosi minimalnie 20 zł dokonania do dnia 24.08.2018 

oraz 30 zł dokonana od 25.08.2018 do 15.09.2018, w dniu zawodów opłata 

wynosi 40 zł. 

3. Opłatę należy wpłacić na konto BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział                                

w Chodzieży nr 59 2030 0045 1110 0000 0273 3570 , tytuł wpłaty:  Bieg , 

imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika 

4.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

 

VII. KATEGORIE I NAGRODY 

1.Klasyfikacja prowadzona będzie oddzielnie w kategoriach: 

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, 

b) Klasyfikacje wiekowe: K-15 kobiet, M-15 mężczyzn, K-20, M-20, K-

30, M-30, K-40, M-40, K-50, M-50, K-60, M-60 

2. Za miejsca I-III puchary, szklane unikatowe medale, nagrody w postaci 

kart upominkowych do sklepu biegacza o wartości odpowiednio:                          

I miejsce 300 zł,  II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł . 

3. Zdobywcy I-III miejsc w kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe 

statuetki 

4. Wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale. 

5. Wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane 

specjalne nagrody rzeczowe. 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/


6. Po ukończeniu biegu każdy otrzyma wodę mineralną, owoce, herbatę, 

drożdżówkę. 

7. Zawodnik otrzyma sms z przydzielonym numerem startowym przed 

zawodami oraz wynikiem po dobiegnięciu do mety.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2.Bieg połączony będzie z festynem „Przeganiamy raka”. 

2.Organizator zapewnia obsługę medyczną na czas trwania biegu. 

3.Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na 

życie, zdrowotnego, OC z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 

śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością                                   

i uczestnictwem w imprezie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

5. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem, decyduje Organizator 

Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 

 


