
 1. Cel biegu:
  a. Zbiórka funduszy na leczenie i rehabilitację Wojciecha Filarskiego chorego na raka mózgu.
  b. Popularyzacja biegania jako najprostszej aktywności ruchowej;
  c. Integracja mieszkańców Bujakowa i okolic;
 2. Organizatorzy biegu:
  a. Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bujakowie
 3. Miejsce i termin biegu: Bujaków – start i meta na parkingu przy kościele parafialnym, 
  21 maja 2017 r.
 4. Trasa biegu:
  a. 20 % nawierzchnia asfaltowa,
  b. 80 % nawierzchnia gruntowa;
  c. Start i meta zlokalizowane na parkingu przy kościele parafialnym;
 5. Dystans  biegu: 1) około 5 kilometrów, trasa bez atestu;  2) około 2,5 km trasa biegu
   rodzinnego,  trasa bez atestu. Uwaga – biegaczy obowiązuje limit czasowy wynoszący 
  75 minut licząc od startu pierwszego zawodnika.
 6. Limit uczestników: 330 osób.
 7. Program imprezy:
  a.   7:30 – 9:30 przyjmowanie zgłoszeń oraz weryfikacja uczestników;
  b.   9:40 zapoznanie uczestników z trasą i rozgrzewka;
  c.   9:50 zbiórka na linii startu
  d. 10:00 start biegu
 8. Uczestnictwo:
  a. Bieg jest przeznaczony dla wszystkich, bez względu na wiek; Dopuszcza się dowolny   
   sposób pokonania trasy: bieg, marsz, Nordic Walking, z zastrzeżeniem pierwszeństwa 
   na starcie biegaczom.
  b. Warunkiem udziału w biegu jest złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem 
   o zdolności do udziału w ww. zawodach, oraz przyjęcie pełnego ryzyka i konsekwencji 
   i udziału na własną odpowiedzialność – formularze do pobrania na stronie: 
   www.gzo.com.pl w zakładce „Bieg dla Wojtka“;  
  c. Osoby niepełnoletnie mają dodatkowo obowiązek przedstawienia pisemnej zgody 
   rodziców/opiekunów prawnych na udział w biegu;
  d. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i wniesienie opłaty jest równoznaczne z akceptacją  
   regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych  
   dla potrzeb wewnętrznych organizatora związanych z organizacją tego biegu;
  e. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowania w Biurze Zawodów – podczas 
   weryfikacji zawodnicy musza posiadać dokument potwierdzający ich tożsamość;
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 9. Pomiar czasu jest przeprowadzany tylko dla pierwszej kobiety, pierwszego mężczyzny oraz  
  pierwszej dziewczynki i chłopca (poniżej 16 roku życia);
 10. Zgłoszenia:
  a. Do 13 maja 2017 r. za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem 
   www.gzo.com.pl w zakładce „Bieg  dla Wojtka”
  b. W dniu zawodów (21 maj 2017 r.), w godz. 8:00 – 9:45 w Biurze Zawodów mieszczącym  
   się w oznaczonym pawilonie w miejscu startu biegu.
 11. Minimalna opłata startowa:
  a. Dzieci i młodzież do 18 roku życia: 10 zł
  b. Dorośli: 20 zł
  c. Cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację Wojtka,  
   dlatego zostały podane kwoty minimalne – mile widziane większe wpłaty. Opłata nie   
   podlega zwrotowi.
  d. Opłaty należy dokonać na konto:  BANK BPS S. A. 
    Nr rachunku: PL 59 8120 0003 2001 0024 8239 0002 
   Nazwa i adres właściciela rachunku: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 
     P. W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
     UL. KOSCIELNA 1, BUJAKÓW, 43-356 KOBIERNICE 
    Tytuł przelewu:  Prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika/
     uczestników biegu z dopiskiem „Opłata wpisowa“
   w terminie 7 dni od daty zgłoszenia na listę startową, lecz nie później niż do 18 maja 2017 r. 
   (decyduje data wpływu na konto).  Zawodnicy, którzy w ww. terminie nie uiszczą opłaty
   startowej zostaną usunięci z listy  zgłoszonych.
12. W dniu 21 maja 2017 r. zgłoszenia w „Biurze zawodów” do wyczerpania limitu 
  zawodników (330 osób):
  a. Dzieci i młodzież do 18 roku życia: 20 zł;
  b. Dorośli: 40 zł
 13. Zawodnicy otrzymują:
  a. Pamiątkowy medal
  b. Wodę mineralną na mecie,
  c. Posiłek
  d. Zaproszenie do udziału w Parafialnym Pikniku Rodzinnym.
 14. Postanowienia końcowe:
  a. Limit zgłoszeń wynosi 330 zawodników (zgłoszenie ważne z dokonaną opłatą startową);
  b. Organizator zapewnia depozyt w miejscu startu biegu;
  c. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zagubione rzeczy;
  d. Organizator nie zapewnia pryszniców;
  e. Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki podczas zawodów;
  f. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji niniejszego regulaminu;
  g. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących 
   na trasie biegu;
  h. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia imprezy;
  i. Zawodnicy pełnoletni startują na własną odpowiedzialność;
  j. Wydawanie numerów startowych tylko do godz. 9:45 w dniu biegu.
  j. Poświadczenie pobrania numeru startowego jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie  
   swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażeniem  
   zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych
   i reklamowych imprezy.

Bieg poprowadzi Pani Barbara Talik-Góral.
Kierownik biegu: Maciej Krakowiński, tel. 609304143; e-mail: biegdlawojtka@beskidmedia.pl
Internet:  www.gzo.com.pl    www.maratonypolskie.pl

 9. Pomiar czasu jest przeprowadzany tylko dla pierwszej kobiety, pierwszego mężczyzny oraz  
  pierwszej dziewczynki i chłopca (poniżej 16 roku życia);
 10. Zgłoszenia:
  a. Do 13 maja 2017 r. za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem 
   www.gzo.com.pl w zakładce „Bieg  dla Wojtka”
  b. W dniu zawodów (21 maj 2017 r.), w godz. 8:00 – 9:45 w Biurze Zawodów mieszczącym  
   się w oznaczonym pawilonie w miejscu startu biegu.
 11. Minimalna opłata startowa:
  a. Dzieci i młodzież do 18 roku życia: 10 zł
  b. Dorośli: 20 zł
  c. Cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację Wojtka,  
   dlatego zostały podane kwoty minimalne – mile widziane większe wpłaty. Opłata nie   
   podlega zwrotowi.
  d. Opłaty należy dokonać na konto:  BANK BPS S. A. 
    Nr rachunku: PL 59 8120 0003 2001 0024 8239 0002 
   Nazwa i adres właściciela rachunku: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 
     P. W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
     UL. KOSCIELNA 1, BUJAKÓW, 43-356 KOBIERNICE 
    Tytuł przelewu:  Prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika/
     uczestników biegu z dopiskiem „Opłata wpisowa“
   w terminie 7 dni od daty zgłoszenia na listę startową, lecz nie później niż do 18 maja 2017 r. 
   (decyduje data wpływu na konto).  Zawodnicy, którzy w ww. terminie nie uiszczą opłaty
   startowej zostaną usunięci z listy  zgłoszonych.
12. W dniu 21 maja 2017 r. zgłoszenia w „Biurze zawodów” do wyczerpania limitu 
  zawodników (330 osób):
  a. Dzieci i młodzież do 18 roku życia: 20 zł;
  b. Dorośli: 40 zł
 13. Zawodnicy otrzymują:
  a. Pamiątkowy medal
  b. Wodę mineralną na mecie,
  c. Posiłek
  d. Zaproszenie do udziału w Parafialnym Pikniku Rodzinnym.
 14. Postanowienia końcowe:
  a. Limit zgłoszeń wynosi 330 zawodników (zgłoszenie ważne z dokonaną opłatą startową);
  b. Organizator zapewnia depozyt w miejscu startu biegu;
  c. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zagubione rzeczy;
  d. Organizator nie zapewnia pryszniców;
  e. Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki podczas zawodów;
  f. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji niniejszego regulaminu;
  g. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących 
   na trasie biegu;
  h. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia imprezy;
  i. Zawodnicy pełnoletni startują na własną odpowiedzialność;
  j. Wydawanie numerów startowych tylko do godz. 9:45 w dniu biegu.
  j. Poświadczenie pobrania numeru startowego jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie  
   swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażeniem  
   zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych
   i reklamowych imprezy.

Bieg poprowadzi Pani Barbara Talik-Góral.
Kierownik biegu: Maciej Krakowiński, tel. 609304143; e-mail: biegdlawojtka@beskidmedia.pl
Internet:  www.gzo.com.pl    www.maratonypolskie.pl


