
REGULAMIN BIEGU BUDKOWICKIEGO 
  
  
Cel i założenia biegu 
Popularyzacja biegania jako najprostsza form rekreacji i aktywności fizycznej 
Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego uprawiania sportu 
Promocja regionu i uroków lasów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 
Integracja środowiska biegaczy i społeczności lokalnej. 
  
  
Termin i miejsce 
20.10.2013    Niedziela. Start godzina 15.00.  Biuro zawodów czynne od 13.30 do 
14.50 w Szkole Podstawowej w Starych Budkowicach ul. Wołczyńska 14, 46-030 
Murów 
  
Trasa 
4,5 km. 80%  drogi leśne, 20% drogi asfaltowa 
  
Organizatorzy 
Stowarzyszenie Budkowice, DFK Budkowice, Szkoła Podstawowa w Starych 
Budkowicach 
  
Zapisy 
Preferowane jest drogą elektroniczną na adres sebastiankoziol30@wp.pl, 
lub  telefoniczną na 721-290-947. Zgłoszenie powinno zawierać imię , nazwisko, rok 
urodzenia, miejscowość, lub reprezentowany klub. Zgłoszenia można również 
dokonać w dniu zawodów 20.10.2013 w   biurze zawodów przed biegiem od godz. 
13.30 do 14.50 
  
Opłata startowa 
10 zł. płatne w biurze zawodów przed biegiem w godzinach od 13.30 do 14.50 
  
Gastronomia 
Organizatorzy zapewniają bezpłatną herbatę, wodę mineralną i żywność 
  
Zasady uczestnictwa i zgłoszenia w biegu 
· Do udziału w zawodach mają prawo wszyscy, którzy do dnia 20.10.2013 ukończą 14 
lat i 
zapiszą się do biegu, oraz odbiorą numer startowy do godz. 14.50 
· Zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia udziału w biegu na własną 
odpowiedzialność. 
· Osoby w wieku 14-18 lat (które w dniu biegu tj. 20.10.2013 r. nie osiągnęły jeszcze 
pełnoletności) zobowiązane sądo posiadania pozwolenia na udział w zawodach od 
rodziców lub prawnych opiekunów. 
  
Nagrody 
W klasyfikacji generalnej mężczyźni i kobiety 3 pierwsze miejsca nagrody od 
sponsorów puchary i dyplomy.  
 
W kategoriach wiekowych 
 M14-20 lat, M20-30 lat, M30-40 lat, M40-50 lat,  M50+, oraz 



 K14- 20 lat, K20-30 lat, K30-40 lat, K40-50 lat, K50+  - nagrody, dyplomy i medale 
Po wręczeniu pucharów, medali i dyplomów losowanie nagród między uczestnikami 
biegu. 
Na własne życzenie każdy będzie mógł otrzymać dyplom za uczestnictwo z 
uzyskanym miejscem i czasem 
  
Postanowienia końcowe 
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę 
Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr 
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub skradzione podczas imprezy 
Organizatorzy zapewniają szatnię i toalety w trakcie trwania imprezy biegowej 
Zawodnicy podpisując kartę zgłoszeniową akceptują warunki niniejszego regulaminu. 
Organizatorzy zapewniają bezpłatną herbatę, wodę i żywność. 
Dozwolone jest publikowanie zdjęć z biegu przez organizatora 
Po zakończeniu biegu będzie sporządzona lista wyników z uzyskanymi miejscami i 
czasami 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 721290947, lub  797-520-359 
	  


