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R E G U L A M I N

Biegu Integracyjnego 

„BIEGAJ Z NAMI S ĄSIADAMI” 

1. Organizatorzy: 
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Boryńska 6, 44-266 Świerklany 
Gmina Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice

2. Patronat: 
Wójt Gminy Świerklany 
Starosta Powiatu Rybnickiego
                                                      
3. Cel imprezy:  
Integracja mieszkańców Gminy Świerklany z mieszkańcami Gminy Vetrkovice.
Popularyzacja biegania jako aktywnej formy wypoczynku.

4. Termin  i miejsce:     
1 czerwca 2017 r. (czwartek),  początek biegu: godz. 16:30, boisko przy SP nr 1. 

5. Trasa: 
Pętla okrężna – start - ul. Boryńska, ul. Parytetyczna, ul. Górnośląska, ul. Wiejska, posesja
Państwa Szulik, SP 1 - meta – 2000 m.

6. Program zawodów  
Godz. 15:30 rejestracja uczestników – nadawanie numerów startowych
Godz. 16:25 zbiórka uczestników na starcie
Godz. 16:30 START

7. Klasyfikacja 
Nie będzie prowadzona klasyfikacja oraz nie będzie mierzony czas biegu uczestników.

8. Uczestnictwo: 
Prawo startu w biegu posiadają wszyscy mieszkańcy Gminy Świerklany, Gminy Vetrkovice
oraz chętni z następujących grup społecznościowych z Gminy Świerklany: 

a) Przychodni,
b) Szkół (nauczyciele, rodzice, dzieci),
c) Kościoła (ministranci, księża),
d) Pracownicy  urzędów  oraz  jednostek  organizacyjnych  gminy  Świerklany  oraz  ich

rodziny,
e) Pracownicy Zakładów Pracy znajdujących się na terenie Gminy Świerklany oraz ich

rodziny,
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Osoby biorące udział w biegu mogą pokonać trasę w dowolny sposób: bieg, marsz, nordic
walking. Na trasie zakazuje się jeżdżenia na rolkach, deskorolkach i rowerach.

Warunkiem wzięcia udziału w biegu,  jest oddanie do 26 maja 2017 r. do sekretariatu Szkoły
Podstawowej  nr  1  w Świerklanach  lub  w Urzędzie  Gminy  Świerklany  w  pokoju  nr  33,
wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z podpisanym oświadczeniem lub zgodą rodziców w
przypadku  udziału  osób  niepełnoletnich.  Regulamin,  karta  zgłoszeniowa  zawierająca
oświadczenie/zgodę  rodziców do pobrania są  na stronach internetowych  http://spholesz.pl/
oraz .www.swierklany.pl

9. Zgłoszenia 
Termin zgłoszeń do 26 maja 2017 r. 
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Świerklany w godzinach urzędowania  i w

sekretariacie  Szkoły Podstawowej  nr  1  w Świerklanach w godz.  od 8.00-  15.00.
Podczas  biegu  wszyscy  zawodnicy  muszą  posiadać  zwrotny  numer  startowy
umieszczony na piersi. Numery startowe należy zwrócić  po ukończeniu biegu (za
metą)  numery startowe, które będą identyfikacją zawodnika po biegu na mecie, będą
do odbioru od godz. 15:30 w Biurze Zawodów znajdującym się przy starcie w dniu
1.06.2017 r. 

10. Dekoracje i nagrody:
Każdy uczestnik który zakończy bieg otrzyma medal okolicznościowy. 
Po pokonaniu trasy wszyscy uczestnicy poproszeni zostaną  o udanie się  do sali, na której
przeprowadzony  zostanie  mini  konkurs  wiedzy  o  Gminie  Świerklany,  w  którym  każdy
uczestnik biegu będzie miał szanse wygrać atrakcyjne nagrody.

− Osobą  bezpośrednio  odpowiedzialną  za  organizację  biegu  będzie  Dyrektor  Szkoły
Podstawowej nr 1 w Świerklanach pani Katarzyna Ciesielska oraz Paweł Łazarczyk –
pracownik UG Świerklany.

10. Zabezpieczenie trasy.
Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona taśmami, barierkami i słupkami ostrzegawczymi na
całej długości. 

− Organizator zobowiązuje się do pozostawienia trasy po zakończeniu imprezy w stanie
niepogorszonym.

11. Służby porządkowe.
Trasę  zabezpieczy  10  osób  służby  porządkowej  (ochotnicza  straż  pożarna),  a  także
wolontariusze i Policja. 

12. Uwagi końcowe:
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1. szatnie i toalety - w dniu zawodów na terenie SP 1 w Świerklanach.
2. ze względu na ograniczone pole startowe prosimy o szczególną ostrożność w czasie

startu.
- Wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
- Ewentualne protesty można składać do głównego organizatora bezpośrednio po biegu.

3. Bieg  organizaowany  jest  w  ramach  partnerskiego  projektu  Gminy  Świerklany  z
Gminą  Vetrkovice pt. „Na polsko-czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań”.
Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A Rcz-PL 2014-2020,
Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie  Silesia.  Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP.

Biorąc udział w biegu każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rejestracji,

prezentacji  list  startowych i  wyników  zawodów  oraz  do  wykorzystania  wizerunku  dla  potrzeb

związanych z organizacją i promocją imprezy przez Szkołę Podstawową nr 1 w Świerklanach oraz

Gminy Świerklany , zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

U. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn. zm.). Przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do

swoich danych i ich poprawiania. 

Oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach i startuje na własną odpowiedzialność. 

Wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach sprawozdawczych z imprezy.


