
 

      

 

                        REGULAMIN  

I KRAPKOWICKIEGO BIEGU 
SZTAFETOWEGO  

ZAKŁADÓW PRACY 
„ SZTAFETA DOBROCZYNNOŚCI” 

NA DYSTANSIE 5 km 
                      2 maja 2015 r. godz. 14.00 
 
 
I. CEL  
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności. 
Promocja Gminy Krapkowice. 
Dokonane wpłaty będą przekazane na cel charytatywny dla osób niepełnosprawnych. 

 

II. ORGANIZATOR  
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach   

III. PARTNER ORGANIZACYJNY 
Fundacja „Pomoc” 
Run Timing Katarzyna Smolińska 
 

IV. TERMIN I MIEJSCE  
Impreza odbędzie się w dniu 2 maja 2015 roku (sobota) w Krapkowicach. 
Biuro zawodów mieścić się będzie w Hali Widowiskowo-Sportowej   
im. Władysława Piechoty w Krapkowicach, ulica Kilińskiego 3. 
START i META – ulica Kilińskiego 3 (obok Hali Widowiskowo-Sportowej) 
Bieg przeprowadzony zostanie ulicami Kilińskiego i Jana Pawła II na dystansie 5 km. 
Każdy uczestnik będzie pokonywał trasę o długości  1 km. 

 

V. UCZESTNICTWO  
1. W biegu ulicznym prawo startu mają osoby, które do dnia 2 maja 2015 roku ukończą 

18 lat. 
2. W sztafecie uczestniczą 5-osobowe reprezentacje z zakładów pracy mających swoją 

siedzibę na terenie powiatu krapkowickiego. 



3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie 
złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną 
odpowiedzialność. 

4. Weryfikacja drużyn (zawodników), wydawanie numerów startowych odbędzie się w 
Biurze Zawodów w godz. 13.00 – 13.30 w dniu zawodów. 

5. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 
6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym. 
7. W biegu bierze udział maksymalnie 15 drużyn sztafetowych. 
8. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przez każdą z reprezentacji wpłaty 

wpisowego w wysokości 1000,- złotych na konto Fundacji „Pomoc” –  
Bank Spółdzielczy Krapkowice: 37 8884 0004 2001 0031 0141 0001. 

 

VI. NAGRODY  
1. Warunkiem otrzymania nagród  jest ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się  

 drużyn na ceremonii wręczenia nagród. 
2. Za zajęcie miejsc I-III przyznaje się puchary. 
3. Wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy, każdy uczestnik otrzymuje 

pakiet startowy oraz pamiątkowy medal. 
 
VII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  

1. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne 
do przepisów Kodeksu cywilnego . 

2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych 
zabezpieczających trasę biegu. 

3. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany 
do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, 
wynikające z winy uczestników biegu. 

5. Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub 
życia. 

6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator. 
8. W sprawach dodatkowych zapytań i uzgodnień prosimy kontaktować się pod 

numerem – 602 694 961 
9. Kontakt do organizatora:  

tel. kom. 666 300 079,  tel. kom. 501 482 264, tel. kom. 602 694 961 
e-mail: sport@krapkowice.pl,  
Info: www.krapkowice.pl  
 

 


