
 
 

 
 
 
 

 
 
 

REGULAMIN  
1. BIEGU OBROŃCÓW GŁOGOWA 1109 

31 sierpnia 2019 

 
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji „1. BIEGU OBROŃCÓW GŁOGOWA 1109”,  
zwanego dalej Biegiem.  
2. Cele Biegu:  

• Upamiętnienie 910 rocznicy bohaterskiej Obrony Głogowa z dnia 24 sierpnia 1109r. 
• Promocja miasta Głogów 
• Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności 

fizycznej w każdym wieku.  
 
II. ORGANIZATOR 

1. Organizator Biegu: Klub Sportowy ZG RUN, zwany dalej Organizatorem 
2. Patronat Biegu: Prezydent Miasta Głogowa 
3. Partner Biegu:  KGHM Polska Miedź S.A. 

 
III. TERMIN I MIEJSCE  

1. Bieg na dystansie 10 km odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2019r. (sobota) w Głogowie.  
2. Biuro Zawodów zlokalizowane na Hali Widowiskowo-Sportowej w Głogowie czynne będzie  

w piątek w godzinach 16.00 – 20.00 oraz w dniu zawodów od godziny 7.00 do Startu Biegu.  
3. Start biegu o godzinie 10.00 
4.  Trasa biegu wskazana jest na mapie będącej załącznikiem niniejszego Regulaminu 

(załącznik nr 1).  
 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU I OPŁATA STARTOWA 

1. W 1. Biegu Obrońców Głogowa 1109  w Głogowie wziąć udział mogą wyłącznie uczestnicy 
spełniający warunki określone w Regulaminie (dalej zwani jako Uczestnicy). 

2. Organizator ustala limit uczestników – 500 osób (decyduje kolejność wpłat opłaty startowej). 
3. Uczestnikiem Biegu może zostać każdy, kto do dnia 31 sierpnia 2019 r. ukończy 16 lat. 
4. Uczestnicy niepełnoletni, którzy w dniu biegu nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w Biegu  

za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 2). Warunkiem dopuszczenia ich 
do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie 
weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. 

5. Warunkiem udziału w Biegu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego 
na stronie internetowej www.feniks-timing.pl oraz dokonanie opłaty startowej.   

6. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

Organizator Partner Biegu Patronat Biegu 



7. Wysokość opłaty startowej dla jednego zawodnika wynosi: 
- 40 zł, płatne w terminie do 30.06.2019r. 
- 50 zł, płatne w terminie od 1.07 do 31.07.2019r. 
- 60 zł, płatne w terminie od 1.08 do 27.08.2019r. 
Liczy się data zaksięgowania wpływu na konto. 

8. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
9. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji 

zawodnicy są zobowiązani okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 
tożsamość oraz złożyć podpis na formularzu startowym.  

10. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Biegu jest przedstawienie przez zawodnika aktualnego 
zaświadczenia lekarskiego lub podpisanie przez niego oświadczenia o braku przeciwskazań  
do udziału w Biegu, którego wzór będzie dostępny w Biurze Zawodów.  

11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we własnym zakresie. W przypadku 
zaistnienia w trakcie trwania imprezy jakichkolwiek zdarzeń losowych Uczestnicy nie mogą 
wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu.  

12. Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo do nieodpłatnego wykorzystania 
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, 
które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach 
oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe  
i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany  
do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie. 
 

V. LIMIT I POMIAR CZASU  
1. Uczestników Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut (od momentu przekroczenia 

linii startu przez uczestnika).  
2. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 
3. Uczestnicy, po upływie regulaminowego limitu czasu zobowiązani są zejść z trasy biegu,  

a następnie przejść na chodnik lub pobocze pod rygorem dyskwalifikacji. Nie dostosowanie się 
spowoduje zagrożenie dla życia i zdrowia uczestnika biegu oraz opóźni przywracanie przez 
Policję stałej organizacji ruchu. 

4. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Numer startowy należy umieścić na 
klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy 
zobowiązani są posiadać chip zamontowany w numerze startowym każdego Uczestnika. 
Zagubienie lub usunięcie chipa skutkować będzie brakiem możliwości sklasyfikowania 
Uczestnika w Biegu. 

5. Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego. 
 
VI. KLASYFIKACJA I NAGRODY  

1. Każdy uczestnik, który ukończy Bieg zgodnie z Regulaminem otrzyma unikatowy, pamiątkowy 
medal.  

2. Prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach:  
- Open kobiet,  Open mężczyzn,  
- wiekowych: M20, M30, M40, M50, M60, K20, K30, K40, K50,  
- Najlepszy Głogowianin, Najlepsza Głogowianka,  
- Pracownik KGHM, Pracowniczka KGHM. 

3. Zwycięzcy kategorii OPEN nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych. 
4. Nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii (miejsca I-III) uzależnione będą od 

pozyskanych Sponsorów.  
 
 



VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  
3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników 
za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, 
w trakcie lub po Biegu spowodowane przez uczestników imprezy lub osoby postronne. 
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.  

4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz stosowania się  
do poleceń służb porządkowych i osób zabezpieczających trasę Biegu.  

5. Uczestnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w Biegu na własną odpowiedzialność 
oraz są świadomi niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego typu wydarzenia.  

6. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu oraz ma prawo usunąć z terenu Biegu 
osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub nie przestrzegają poleceń osób 
(służb porządkowych, poleceń personelu i obsługi Biegu). 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego 
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.  

8. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu w sytuacjach 
spornych.  

9. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  
 
ZAŁĄCZNIKI  

1. Trasa Biegu  
2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w „1. BIEGU OBROŃCÓW 

GŁOGOWA 1109”.  
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