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Regulamin V Biegu Rycerza Okunia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych 65+ 

25 kwietnia 2015 r., Okuniew, start Biegu - godz. 9.30  

 

I. Niniejszy regulamin traktuje o organizacji V Biegu Rycerza Okunia dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych 65+, będącego elementem imprezy kulturalnej - V Jarmarku 

Okuniewskiego. 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. promocja Gminy Halinów i sołectwa Okuniew jako ośrodków działalności kulturalnej  

i wspierających rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, 

2. wzbudzenie zainteresowania kulturą i historią w ogólności oraz dziejami miejscowości 

Okuniew posiadającej wielowiekową przeszłość. 

 

III. Organizator oraz Patronat Honorowy. 

 

1. Organizatorem Biegu Rycerza Okunia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych 65+ jest 

Fundacja Upowszechniania Kultury 

2. Patronem Honorowym jest Burmistrz Halinowa. 

 

IV. Termin, miejsce i limit czasu. 

 

1. Bieg odbędzie się w terminie 25.04.2015 r. od godz. 9.30 do 11.00 w Okuniewie. 

2. Start i meta biegu: Rynek w Okuniewie. 

V. Trasa Biegu oraz klasyfikacja. 

1. O przyporządkowaniu do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje data urodzenia 

Uczestnika biegu. 

2.  

 KATEGORIA WIEKOWA 3 – 5 LAT (100 m)  

 KATEGORIA WIEKOWA 6 – 8 LAT (150 m) 

 KATEGORIA WIEKOWA 9 – 12 LAT (200 m) 

 KATEGORIA WIEKOWA 13 – 17 LAT (2000 m – jedno okrążenie ulicami: Rynek, 

Kościelna, Dolna, Bliska, Łąkowa, Słoneczna, Leśna, Pułtuska – w miejscu startu 

znajdować będzie się meta. Dokładny przebieg trasy znajduje się na mapie w 

załączniku nr 1 do regulaminu.) 

 KATEGORIA WIEKOWA powyżej 65 LAT (2000 m – trasa jak dla kategorii 

wiekowej 13-17 lat) 

   

 

 

Organizator: 

 

 

 

Współpraca: 

   Projekt został 

   dofinansowany 

   ze środków budżetu 

    Powiatu Mińskiego 
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VI.  Nagrody 

1. W biegach przewidziano wręczenie nagród i medali za zajęcie miejsc od I do III. 

2. Dodatkowo wszyscy zawodnicy biorący udział w V Biegu Rycerza Okunia dostaną medal 

pamiątkowy. 

 

VII. Warunki uczestnictwa. 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

1. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez: 

- wysłanie go za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego na stronie 

internetowej www.gckgminahalinow.pl,  

- lub wysłanie na adres mailowy biegrycerza@gckgminahalinow.pl (po wcześniejszym 

pobraniu go ze strony internetowej www.nianiakultury.pl lub www.gckgminahalinow.pl ) 

- lub osobistego złożenia w terminie od 1.04.2015 r. do dnia 22.04.2015 r. w Gminnym 

Centrum Kultury w Okuniewie przy ul. Rynek 46/2, 05-079 Okuniew: w poniedziałki i wtorki 

od godz. 14.00 do 19.00 lub w Gminnym Centrum Kultury w Halinowie przy ul. 3 Maja 8 w 

środy i czwartki w godz.14.00 do 19.00.  

Osobą przyjmującą zapisy jest pani Katarzyna Jurecka tel. 511 00 67 76. 

2. Organizator informuje, że możliwość zapisania się w dniu 25.04.2015 roku będzie 

uzależniona od ilości wolnych numerów startowych – ilość ta zostanie podana na dzień 

przed datą biegu. 

a) Zgłoszenia drogą elektroniczną można przesyłać od 1.04.2015 r. do 22.04. 2015 r. do 

godziny 22:00. 

b) Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronach: 

- www.nianiakultury.pl w wersji do wydruku, 

- www.gckgminahalinow.pl w wersji interaktywnej lub w wersji do wydruku 

(załącznik nr 2) 

c) W przypadku osób niepełnoletnich formularz podpisuje rodzic lub opiekun prawny 

dziecka.  

 

3. Odbiór pakietu startowego. 

a)  Odbiór pakietu startowego będzie możliwy w Gminnym Centrum Kultury w 

Okuniewie przy ul. Rynek 46/2, 05-079 Okuniew w terminie od 1.04.2015 do 

22.04.2015 r. w poniedziałki i wtorki od godz. 14.00 do 19.00 lub w Gminnym 

Centrum Kultury w Halinowie przy ul. 3 Maja 8 w środy i czwartki w godz.14.00 

do 19.00 lub w dniu zawodów 25.04.2015 r. w godz. 8.00-11.00 w Gminnym 

Centrum Kultury w Okuniewie. W celu zweryfikowania danych z formularza 

zgłoszeniowego należy mieć ze sobą dokument tożsamości/legitymacją szkolną. 

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

depozytowy, wodę, baton energetyczny i kupon na posiłek.  

c) Magazyn depozytów – Gminne Centrum Kultury, ul. Rynek 46/2, 05–079 Okuniew 

będzie czynny w dniu 25.04.2015 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 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. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

a. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

b. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przyczepione do koszulki 

z przodu centralnie na klatce piersiowej. 

c. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

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

ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

e. Uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń do Organizatora w razie zaistnienia 

zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.  

http://www.gckgminahalinow.pl/
mailto:biegrycerza@
http://www.nianiakultury.pl/
http://www.gckgminahalinow.pl/
http://www.nianiakultury.pl/
http://www.gckgminahalinow.pl/
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f. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do godziny 14:00 po 

zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich 

zgłoszenia. 

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

i niepodważalne.  

h. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

ewidencjonowania uczestników biegu i ich klasyfikacji, a także wyrażają zgodę  

na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych 

imprezy. 

i. Złożenie/przysłanie podpisanej karty zgłoszenia lub w przypadku formularza 

interaktywnego – przysłanie go, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu i jego bezwzględnego przestrzegania. 

j. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.  

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

l. Ze względów organizacyjnych i logistycznych Organizator wprowadza limit 100 

osób (łącznie), które mogą wziąć udział we wszystkich kategoriach biegu. O 

udziale w biegu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Załączniki: 

1. mapa z trasą biegu na 2 km; 

2. karta zgłoszeniowa 

 


