
 

 

Regulamin Biegu Ulicznego realizowanego w ramach projektu LGD 

„Piknik na Zdrowie w Halinowie” 
15 września 2012 Halinów, 

start: teren przed GCK w Halinowie ul. 3 Maja 8 godz.:10.00 

 
I. Niniejszy regulamin traktuje o organizacji  Biegu Ulicznego realizowanego w ramach 

projektu LGD „Piknik na Zdrowie w Halinowie.   Stanowi o przygotowaniu i 

przeprowadzeniu imprezy, określa sposób przystąpienia do konkurencji a także ustala 

zasady związane z jej przebiegiem.  

 

II. Cel imprezy 

Celem imprezy jest: 

1. upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu, 

2. promowanie zdrowego trybu życia, 

3. promocja gminy Halinów.  

III. Organizator  

1. Urząd Miejski w Halinowie, 05 – 074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1 

2. Organizatorem Bieg jest Gminne Centrum Kultury, 05-079 Okuniew, ul. Rynek 46/2. 

IV. Termin, miejsce i limit czasu. 

1. Bieg odbędzie się w terminie 15. 09. 2012 r. o godz. 10.00 w Halinowie.  

2. Start i meta biegu : teren Gminnego Centrum Kultury w Halinowie ul. 3 Maja 8. 

3. Limit czasu dla biegu wynosi 1, 5h. 

V. Trasa Biegu. 

1. Trasa biegu wynosi 8,6  km i prowadzi : ul. 3-go Maja w Halinowie,  ul. Okuniewską w 

Halinowie, ul. Kochanowskiego w Długiej Kościelnej, ul. Spacerową w Długiej Kościelnej, 

ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej, ul. Powstania Styczniowego w Halinowie, 

ul. 3-go Maja w Halinowie – 2 okrążenia (dokładny przebieg trasy znajduje się na mapie  

w załączniku nr 1 do regulaminu). 

      VI.  Nagrody  

        W klasyfikacji generalnej kobiet w biegu rozdane zostaną: 

I miejsce – puchar, medal złoty; 

II miejsce – medal srebrny; 

III miejsce – medal brązowy. 

 



 

W klasyfikacji generalnej mężczyzn w biegu rozdane zostaną: 

I miejsce – puchar, medal złoty; 

II miejsce – medal srebrny; 

III miejsce – medal brązowy. 

Dodatkowo wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu dostaną pamiątkowy medal. 

VII. Warunki uczestnictwa. 

W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie. Ponadto warunkiem uczestnictwa jest: 
1. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez wysłanie do Katarzyny Woś na 

maila k_wos@wp.pl lub złożenie osobiście w dniu 15. 09.  2012 r. w godzinach: 8.00-9.30 

w Biurze Organizacyjnym biegu, które mieścić się będzie w dniu zawodów w lokalu 

Gminnego Centrum Kultury, ul. 3-go Maja 8 , 05 – 074 Halinów. 

a) Zgłoszenia drogą elektroniczną można przesyłać do 13.09.2012 r. do godziny 22:00.  

b) Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronach:  

www.gckgminahalinow.pl 

 

2. Stawienie się w Biurze Organizacyjnym w celu zweryfikowania danych z formularza 

zgłoszeniowego z dokumentem tożsamości.  

a) Po weryfikacji uczestnik otrzyma pakiet startowy: numer startowy, worek 

depozytowy. 

b) Magazyn depozytów – Gminne Centrum Kultury, ul. 3-go Maja 8, 05 – 074 Halinów 

będzie czynny w dniu 15. 09. 2012 r. w godzinach od g.8.00-9.30. Wydawanie 

worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie 

numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za 

pobranie worka przez inną osobę.  

VI. Postanowienia końcowe 

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery  startowe przypięte do koszulki  

z przodu centralnie na klatce piersiowej. 

3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.  

4. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest 

ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

5. Uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń do organizatorów w razie zaistnienia 

zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.  

6. Pisemne protesty przyjmuje Biuro w terminie do godz. 12.00  po zakończeniu biegu. 

Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia. 

7. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne  

i niepodważalne.  

8. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

ewidencjonowania uczestników biegu i ich klasyfikacji, a także wyrażają zgodę  

http://www.gckgminahalinow.pl/


na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i  reklamowych 

imprezy. 

9. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  

i jego bezwzględne przestrzeganie. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.  

11. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 

12. Ze względów organizacyjnych i logistycznych Organizator wprowadza limit 200 

osób, które mogą wziąć udział w biegu.  O udziale w biegu decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 

 
 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA DO  BIEGU ULICZNEGO 

ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU  

„PIKNIK NA ZDROWIE W HALINOWIE”.  

 

NAZWISKO: ....................................................................................................... 

IMIĘ: .................................................................................................................... 

TELEFON: …………………………………………………………………….. 

E-MAIL:................................................................................................................. 

DATA URODZENIA:........................................................................................... 

PŁEĆ: KOBIETA  MĘŻCZYZNA*) 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Ja niżej podpisany/a, oświadczam że biorę udział w imprezie rekreacyjno – sportowej na własną 

odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Biegu. Jestem świadomy/a uczestnictwa  

w nim i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych  

do uczestniczenia w tego typu zawodach.  

  

 

W/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów sportowych. 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem dla potrzeb promocji biegu.  

 

 

 

.................................................................................................................. 

 

Data i czytelny podpis.  

 

 

 

 

*) Należy zakreślić właściwą odpowiedź 

 

 

 

 

 


