REGULAMIN I PROGRAM IMPREZY
„BIEG ŚW. STANISŁAWA KOSTKI”
I. CEL IMPREZY
1.Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i
prozdrowotnej;
2. Promocja Powiatu Szczycieńskiego, Gminy Miejskiej Szczytno, Gminy Szczytno;
3. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa;
4. Przybliżenie Postaci św. Stanisława Kostki i parafii w Szczytnie.
II. ORGANIZATOR
Parafia św. Stanisława Kostki w Szczytnie
III. WSPÓŁORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Urząd Miejski w Szczytnie;
Urząd Gminy w Szczytnie;
IV. PARTNERZY
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie,
Klub Biegacza Jurund,
Fundacja Autrimpus,
8 Szczycieński Batalion Radiotechniczny,
Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie,
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie,
Morsy „Reset” Szczytno.
V. BIEG ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
1. Długość trasy biegu wynosi 5,5 km Trasa bez atestu;
2. Biuro Zawodów usytuowane będzie ul. Niepodległości 11 – parafia św. Stanisława Kostki w
Szczytnie;
3. Start i meta zlokalizowane będą przy kościele św. Stanisława Kostki w Szczytnie.
V. IMPREZA TOWARZYSZĄCA
1. Mały Bieg św. Stanisława Kostki
2. Start Biegu o godz. 13:05;
3. Dystans 300 m
4. Start i meta zlokalizowane będą przy kościele św. Stanisława Kostki w Szczytnie.
VI. TERMIN, MIEJSCE BIEGU GŁÓWNEGO oraz Małego Biegu św. Stanisława Kostki
1. Termin - 17.09.2017 r. w Szczytnie;
2. W biegach mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako „Uczestnicy”);
3. Automatyczny pomiar czasu BIEGU ŚW. STANISŁAWA KOSTKIwykonywany będzie
przy wykorzystaniu chipamontowanego przy bucie każdego Uczestnika. Zwrot chipa będzie
dokonywany przez każdego Uczestnika na mecie biegu.
VII. LIMIT CZASU
1. Start BIEGU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI o godz. 13:00;
2. Zawodników BIEGU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI obowiązuje limit czasowy pokonania
trasy wynoszący 45 minut. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 13:45
zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
VIII. ZAPISY DO BIEGU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
1. Elektronicznie zapisy do biegu głównego na adres: www.projektigrzyska.pl
2. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze
Zawodów;
3. Zawodnicy zgłoszeni drogą elektroniczną do 01.09.2017 r. mają zapewniony pakiet
Startowy;
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu startujących: 200 osób
(opłaconych);

5. Przepisanie pakietu startowego na inną osobę jest niemożliwe;
6. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz
ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych);
7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem
o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby imprezy;
9. Pakiet startowy zawiera:
* numer startowy;
* chip (zwrot na mecie biegu);
* inne
IX. ZAPISY DO MAŁEGO BIEGU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
1.
Elektronicznie
zapisy
do
biegu
na
adres:
www.projektigrzyska.pl
do 01.09.2017 r.
2. Zapisy w dniu startu pod warunkiem, że będą wolne numery startowe w godz. 11:00 – 12:30.
Zawodnik podczas weryfikacji (zapisów) w biurze zawodów musi posiadać dokument ze
zdjęciem (paszport, legitymacja).
4. Kartę zgłoszeniową z oświadczeniem. Osoby niepełnoletnie przedstawiają pisemną zgodę
obojga opiekunów prawnych do udziału w imprezie.
5. Zawodnicy osobiście odbierają numery startowe.
6. Uczestnicy nie płacą opłaty startowej /wpisowego/.
7. Kategorie Małego Biegu św. Stanisława Kostki: OPEN – od 1 klasy szkoły podstawowej do
7 klasy włącznie szkoły podstawowej.
8. Medal dla każdego zarejestrowanego uczestnika Małego Biegu św. Stanisława Kostki
X. OPŁATA STARTOWABIEGU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
1. Opłata startowa dokonana do dnia
* do 31.08.2017 r. wynosi 20 PLN;
* po 31.08.2017 r. wynosi 30 PLN;
2. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:
Parafia św. Stanisława Kostki ul. Niepodległości 18, 12-100 Szczytno
Bank Spółdzielczy w Szczytnie Nr 27 8838 0005 2001 0000 0332 0001
W tytule proszę podać: nazwę zawodów, imię i nazwisko uczestnika.
X. WARUNKI UCZESTNICTWABIEGU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 17 września 2017 roku ukończą 18 lat;
2. Osoby, które do 17 września 2017, ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod
warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o
starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego;
3. Zaleca się uczestnikom biegów przed startem w imprezie dokonanie kontrolnych badań
lekarskich;
4. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy
są ostateczne i nieodwołalne;
5. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin;
6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany
systemem elektronicznym;
7. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na własną
odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r.
(dz. U. Nr 101 poz.1095);
8. Uczestnicy biegów w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej
trasy biegu.
XI. KLASYFIKACJABIEGU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
1. Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn – miejsca I - III;
2. Klasyfikacja najlepsza/najlepszy parafianin, weryfikacja na podstawie adresu zameldowania;
3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
* K16 kategoria wiekowa od 16 do 19 lat, M16 kategoria wiekowa od 16 do 19 lat;

* K20 kategoria wiekowa od 20 do 29 lat, M20 kategoria wiekowa od 20 do 29 lat;
* K30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat, M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat;
* K40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat, M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat;
* K50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat, M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat;
* K60 kategoria wiekowa powyżej 60 lat, M60 kategoria wiekowa powyżej 60 lat.
XII. NAGRODY – BIEG ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
1. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują:
* butelkę wody;
* pamiątkowy medal na mecie;
* ciepły posiłek regeneracyjny;
* możliwość w losowaniu nagród;
* puchary za zdobycie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach.
2. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet oraz mężczyzn w biegu głównym
otrzymują puchary.
3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych kobiet oraz mężczyzn otrzymają
puchary;
4. Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w
klasyfikacji OPEN biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej
kategorii wiekowej;
5. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie;
6. Wśród wszystkich uczestników biegu, po jego zakończeniu rozlosujemy atrakcyjne nagrody
rzeczowe. Nastąpi to po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród indywidualnych;
7. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegów ciepły posiłek, ciepłą herbatę, kawę i
wodę.
XIII. FINANSOWANIE
1. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają
Uczestnicy biegu lub organizacje delegujące;
2. W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje możliwość startu w biegu.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie i mecie biegu, w czasie jego trwania i
bezpośrednio po jego zakończeniu;
3. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje
dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer;
5. Prawo do uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na
pieniądze;
6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do
odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w biegu w przypadku nieprzestrzegania przez
Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub
przedstawicieli Organizatora podczas biegu;
7. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do publikacji o
przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie i w
telewizji;
9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu;
10. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie
niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują
od daty ich publikacji na ww. stronie internetowej.

