
Regulamin III Biegu Pamięci Górników 
na Rzecz Fundacji You Can Help

1. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich prowadzony jest charytatywny
III  Bieg  Pamięci  Górników  na  rzecz  Fundacji  You  Can  Help  (zwany  później:
Biegiem). 

2) Celem Biegu  jest: 
a) Uczczenie pamięci ofiar katastrof górniczych.
b) Pozyskanie środków finansowych na pomoc podopiecznym Fundacji You Can
Help.
c)  Popularyzacja  aktywności  związanych  ze  zdrowym  stylem  życia,  w
szczególności promocja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie sportu.

2. Organizatorzy

Za organizację Biegu odpowiadają:
- Węglo Smyk Sp. z o.o.
- KRS TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska
- MOSiR Ruda Śląska 

3. Termin i miejsce

Bieg odbędzie się w dniu 27.08.2017 w Rudzie Śląskiej (dzielnica Orzegów),  
ul. Bytomska 15, Burloch Arena.

4. Trasa, dystans, limity

Dystans Biegu  – 5km lub 10km do wyboru.
Dystans Biegu dla Dzieci - 400m, 800 m.

Limit czasu na ukończenie Biegu wynosi 90 minut, po tym czasie uprasza się
zawodników o zejście z trasy Biegu.

Trasa: start oraz meta biegu : Burloch Arena
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5. Uczestnictwo

1) Bieg ma charakter otwarty tzn. uczestniczyć w nim mogą amatorzy i osoby 
zrzeszone w klubach sportowych
2) Warunki Udziału w Zawodach: 

a) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym peł-
na akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

b) Wyrażenie zgody na udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomo-
ścią niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdro-
wia i życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie 
osoby posiadające dobry stan zdrowia,  nie  posiadające przeciwwskazań me-
dycznych do uczestnictwa w zawodach. Organizator nie ma obowiązku badania
stanu zdrowia uczestnika przed startem, ponieważ uczestnicy biorą udział na
własną odpowiedzialność. 

c) Podpisanie oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność przez zawodni-
ków poniżej 18 roku życia. Zawodnicy ci są zobowiązani do przedstawienia za-
świadczenia  lekarskiego  o  zdolności  do  udziału  w  Biegu  lub  do  podpisania
oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność. Osoby, które w dniu Biegu
nie ukończyły 18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w Bie-
gu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warun-
kiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowo-
dem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

d) Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu Biegu - 27 sierpnia 2017r.
oraz odebranie numeru startowego. 

e) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszcza-
nie tych danych w środkach masowego przekazu i w formie drukowanej oraz na
przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji o Bie-
gu.

f) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie foto-
grafii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłat-
nej, nieograniczonej i bezterminowej licencji na wykorzystanie utrwalonego wi-
zerunku na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z
dnia 04 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 2006 Nr 90
poz. 631 z późn. zm.). 
g) Dokonanie wpłaty wpisowego na konto Fundacji You Can Help

TYTUŁEM: Bieg

2



Fundacja You Can Help
ul. Piotrkowska 222/8A
90-369 Łódź 

ING Bank Śląski : 07 1050 1461 1000 0090 3082 3281
 w wysokości:

- 40 zł  do 30 czerwca 2017  (I termin)

- 50 zł  do 23 sierpnia 2017 (II termin) 

lub  w dniu Biegu 60 zł w Biurze Zawodów.

Opłata zawiera koszt koszulki. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

6. Zgłoszenia i program

1) Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy do-
stępny na stronie internetowej www.weglosmyk.pl
2) Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 23 sierpnia 2017 roku lub
do wyczerpania miejsc – limit wynosi 250 osób. Po tym terminie,   jeżeli pozo-
staną wolne miejsca, zgłoszenia będą możliwe w dniu Biegu w Biurze Zawodów.
3) Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na stro-
nie www.weglosmyk. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest uiszczenie opłaty
startowej na konto Fundacji You Can Help.
z dopiskiem: imię, nazwisko, III Bieg Pamięci Górników.

4) Program zostanie umieszczony na stronie internetowej.

7. Klasyfikacje i nagrody

1)  Przewidziana  jest  klasyfikacja  generalna  kobiet  i  mężczyzn  z  pomiarem
czasu:

 Bieg 5km

Kategoria Kobiety I, II, III MIEJSCE

Kategoria Mężczyźni I, II, III MIEJSCE

 Bieg 10km 

Kategoria Kobiety I, II, III MIEJSCE

Kategoria Mężczyźni I, II, III MIEJSCE

Trzy pierwsze osoby na mecie w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe 
oraz puchary, dla każdej osoby kończącej Bieg przewidziany jest medal. Wśród 
wszystkich uczestników Biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
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2) W biegu dla dzieci będzie prowadzona klasyfikacja generalna dziewczynek i 
chłopców z pomiarem czasu:

 Bieg 400 m (rocznik 2007 i młodsze dzieci)

Kategoria Dziewczynki I, II, III MIEJSCE

Kategoria Chłopcy I, II, III MIEJSCE

 Bieg 800 m (rocznik 2006 i starsze dzieci)

Kategoria Dziewczynki I, II, III MIEJSCE

Kategoria Chłopcy I, II, III MIEJSCE

Trzy pierwsze osoby na mecie otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dla 
każdego dziecka kończącej bieg przewidziany jest drobny słodki upominek. 

8.    Postanowienia końcowe

 
1) Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. 

2) Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe 
przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej.

3) Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają 
uczestnicy imprezy.

4) Organizator zapewnia: szatnie, opiekę medyczną oraz napoje.

5) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie, 

o których ma obowiązek powiadomić Uczestników, najpóźniej przed startem. 

6) W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator.

7) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

8) W przypadku pytań prosimy o kontakt z Augustem Jakubikiem mail: augu-
stjakubik@op.pl

9) Bezpośrednio po Biegu odbędzie się festyn z atrakcjami dla dzieci i dorosłych 
oraz turniej piłki nożnej dla dzieci. Wstęp wolny. Szczegóły zostaną umieszczone
na stronie internetowej.

Komitet Organizacyjny
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