
REGULAMIN 

Biegu Mikołajowego w Solcu - Zdroju 

1. CEL 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim 

 Wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji 

 Działanie prozdrowotne poprzez obcowanie z naturą; 

 

2. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej 

 Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju; 

 Ochotnicza Straż Pożarna 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 

Bieg Mikołajowy przeprowadzony zostanie w dniu 4 grudnia 2022r. /niedziela/ 

od godziny 14.00  

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 udział w biegu jest bezpłatny 

 prawo startu mają zawodnicy, którzy: 

 * zaakceptowali regulamin biegu 

           * podpisali oświadczenie o odpowiedzialności za ewentualne  

              obrażenia mogące powstać w czasie biegu 

           * osoby niepełnoletnie po wcześniejszej pisemnej zgodzie rodzica lub  

              opiekuna złożonej na piśmie (oświadczenie) 

 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BIEGU 

- Biegi zostaną przeprowadzone w III kategoriach wiekowych z podziałem na 

płeć zawodników (do lat 12, do lat 18, open) z częstotliwością 20 minutową. 

Wszystkie grupy biegną jedną wyznaczoną przez organizatorów trasą. 

 

6. ZGŁOSZENIA 

 Zapisy startujących w Gminnym Centrum Kultury (w godz. pracy) oraz  

w dniu zawodów od godz. 13.00 do godziny 13. przy stanowisku organizatora. 

 

7. NAGRODY 

 Organizator zapewnia za zajęcie miejsc I — III puchary oraz pamiątkowe 

dyplomy; 

 

 

 



8. SPRAWY  FINANSOWE 

 Koszty organizacyjne / obsada sędziowska i opieka medyczna, nagrody/ 

pokrywa organizator; 

 Koszty dojazdu – pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW ;  

 W trakcie trwania biegu ostateczne decyzje należą do sędziego; 

 Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia, który 

pozwala im wziąć udział w biegu; 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione lub 

uszkodzone podczas trwania zawodów; 

 Warunkiem udziału w biegu jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych  

osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku; 

 Zapisy zakończą się na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów. 

 Zachowanie uczestników przed, w czasie i po zakończeniu biegu: 

 Uczestnicy wyścigu gromadzą się w wyznaczonym przez organizatora 

sektorze, gdzie przygotowują się do startu; 

 Na ogłoszenie przez mikrofon prowadzącego i sędziego 

zawodów,  grupa startujących zgłasza się na linii startu; 

 Prowadzący ogłasza przed startem zasady bezpiecznego uczestnictwa 

wyścigu: 

* nie popychanie się i nie zajeżdżanie na linii startu i na trasie biegu 

*bieg wg. wyznaczonej trasy przez organizatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


