
REGULAMIN BIEGU ,, XII OSOBOWICKA ÓSEMKA” 

ORGANIZATOR  

Rada Osiedla Osobowice - Rędzin pl. Wyzwolenia 4, 51-005 Wrocław 

CEL IMPREZY  

o Upowszechnianie i popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i 
integracja środowisk biegaczy długodystansowych. 

TERMIN I MIEJSCE XII  Osobowickiej Ósemki 
07.10.2018 (NIEDZIELA), godz. 10.00, Wrocław, Las Osobowicki – boisko leśne. 
BIURO IMPREZY 
Boisko leśne - Las Osobowicki, w dniu 07.10.2018 w godz. 8.30-9.40. 
START I DYSTANS 
START i META biegu będą w Lesie Osobowickim przy boisku leśnym. 
8 km - 2 pętle, trasa w Lesie Osobowickim oznakowana taśmą ostrzegawczą po ścieżkach leśnych. 
Nie przewiduje się równoległego biegu na 4 km. 
UCZESTNICTWO 
Prawo w biegu mają wszyscy, którzy zapiszą się do biegu i do dnia 7 października 2018 r. ukończą 18 lat.  
Udział w biegu jest bezpłatny. 
 Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach 
długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność.  
 
ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 1 września 2018 od godz. 12.00 do dnia 5 października  2018 lub do 
wyczerpania limitu tylko drogą elektroniczną. W dniu zawodów organizator nie przewiduje zapisów. 
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/form/?zawody=4149 
 
Osoby, które potwierdzą chęć udziału i nie zgłoszą się na zawody oraz nie prześlą na 3 dni przed 
zawodami rezygnacji ( cymanek@interia.pl) nie będą miały prawa startu w kolejnych dwóch edycjach 
biegu. 
Obowiązuję limit zawodników ( 200 uczestników + 25 osób do dyspozycji organizatora) 
Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych od godz. 8.30 do 9.40 w biurze zawodów : Las 
Osobowicki – boisko leśne.  
NAGRODY 
Za miejsca 1-3 medal w każdej kategorii wiekowej. ( K-G, K20, K30, K40, K50 oraz M-G,M20, M30, M40, 
M50,M60,M70 )  
Przewidziane są również medale dla 3 najlepszych biegaczek i biegaczy zameldowanych na osiedlu 
Osobowice- Rędzin.  
Nagrody nie dublują się. W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w 
przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej.  
Wyniki końcowe umieszczone zostaną w bazie wyników na stronie internetowej 
www.maratonypolskie.pl 
Po biegu, w przypadku pozyskania sponsorów losowanie upominków rzeczowych wśród uczestników, 
którzy ukończyli bieg. 

http://www.maratonypolskie.pl/


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

o Po zakończonym biegu, każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal. 
o Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Organizator zapewni, napoje (woda źródlana) 

na mecie biegu. 
o Każdy uczestnik biegu musi posiadać dowód tożsamości. Organizator nie posiada 

ubezpieczenie OC imprezy i nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów. Każdy zawodnik 
powinien ubezpieczyć się od NNW .  

o Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach i nie może być zasłaniany.  
o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby biorące udział w biegu bez numeru 

startowego.  
o Podczas zawodów uczestnicy podporządkowują się decyzją organizatora imprezy, policji 

lub innych służb. 
o Uczestnik znajdujący się pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub 

naruszający regulamin imprezy zostanie wykluczony z zawodów. Decyzja jest ostateczna 
i nieodwołalna.  

o Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej. 
o Organizator nie zapewnia szatni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za 

rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów 
o Dane osobowe uczestników podlegają warunkom określonym w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 
poz. 926).Dane osobowe zostaną zapisane w sposób elektroniczny, a ich administratorem 
jest organizator. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 
udział w zawodach. Jednocześnie zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Dane 
osobowe uczestników zawodów będą wykorzystane do sprawnego przeprowadzenia 
zawodów, wyłonienia zwycięzcy oraz rozliczenia przyznanych nagród. Uczestnik posiada 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Przetwarzanie danych, 
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, klubu 
uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki 
publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja. Organizator zastrzega sobie 
także prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów filmowych, zdjęć, wywiadów z 
uczestnikami zawodów w celach promocyjnych oraz komercyjnych. Organizator 
zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich 
zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 
uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez 
umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach 
internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – 
reklamowe.  

o Organizatorzy zapewniają sobie prawo startu dzień przed biegiem  lub w dniu biegu a ich 
wyniki doliczane będą do klasyfikacji. 

o Uczestnicy imprezy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i    szczególną troskę o 
środowisko naturalne oraz przestrzeganie zasad obowiązując w lasach zgodnie z art. 29 i 
30 Ustawy o Lasach z dnia 28.09. 1991r 

o Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

Kierownik biegu 
Andrzej Cymanek 
Tel.504-691-041 
Wrocław, 1.07.2018r 


