Załącznik nr 1
Olesno, 25.05.2015r.

Szczegółowy regulamin imprezy
pn.: "Bieg na 5km Paulinki 2015"
Na podstawie art.65b 4 pkt 1 ustawy z dnia 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2012
r.poz.1137 z poz. zm.) postanawia się, co następuje:
Postanowienia ogólne
1. Impreza pn. "Bieg na 5km Paulinki 2015" odbywająca się w Praszce rozpoczyna się o
godz. 13:00, kończy o godz. 17:00. Największe nasilenie imprezy przypada na okres w
godz. 15:00 ‐ 16:00 (czas trwania samego biegu)
2. Organizatorem imprezy jest Adam Zasadny (tel. 605‐033‐004) i Waldemar Szydło (tel.
666‐398‐255 i 607‐964‐867).
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą
przebywały na terenie, na którym jest ona przeprowadzana. Każda osoba
przebywająca na tym terenie w czasie jej trwania zobowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu, co jest jednym z warunków zapewnienia
porządku i bezpieczeństwa osobom podczas trwania imprezy.
4. Bieg rozpocznie się o godzinie 15:00
5. Limit czasu na dotarcie do mety ‐ 60 minut (do godziny 16:00)
6. Biuro zawodów będzie mieścić się przy linii startu pod adresem: Listopadowa 18, 46320 Praszka. Biuro otwarte będzie w godzinach od 12:00 do 14:00. W tym czasie możliwe jest
dokonanie rejestracji, lub odbiór pakietu startowego.
7. Limit osób startujących to 350 osób w tym 300 osób z zapisów online - przewidziano
dodatkowe 50 miejsc dla osób rejestrujących się w dzień biegu.
8. Zapisy online odbywają się do dnia 24.06.2015 poprzez stronę Timekeeper.pl
9. Kwota wpisowego to 25zł przy rejestracji online, lub 35 zł w dniu biegu. Zyski z imprezy
przekazane zostaną na pokrycie kosztów organizacyjnych oraz wspomogą działalność
Świetlicy Terapeutycznej w Praszce.
10. Pakiet startowy zawierać będzie:
- numer startowy
- zwrotny chip do montażu na sznurówce buta, niezbędny do pomiaru czasu zawodnika

11. Pierwszych 100 osób otrzyma pamiątkowe medale, a 10 pierwszych mężczyzn i
kobiet otrzyma dodatkowo pamiątkowe termoaktywne koszulki. Dla zwycięzców
danych kategorii przewidziane są dyplomy, medale (złoto, srebro, brąz) oraz nagrody
niespodzianki.
12. Kategorie:
‐ Najszybszy mężczyzna
‐ Najszybsza kobieta
‐ Najszybszy Praszczanin
‐ Nagroda specjalna dla najstarszego i najmłodszego zawodnika, który ukończy bieg.

Zasady organizacyjne i porządkowe
13. Wstęp na teren imprezy w czasie trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim
osobom zainteresowanym wydarzeniem.
14. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób na niej obecnych.
15. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa imprezy, a
w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia i posiadania w jej trakcie
przez osoby obecne na imprezie.
1) Broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
2) Materiałów wybuchowych,
3) Wyrobów pirotechnicznych,
4) Materiałów pożarowo niebezpiecznych,
5) Napojów alkoholowych,
6) Środków odurzających lub substancji psychotropowych.
16. Dodatkowo wprowadza się zakaz:
1) Wypuszczania psów i innych niebezpiecznych zwierząt,
2) Niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy
znajdujących się na terenie imprezy,
3) Zaśmiecania miejsca imprezy,
4) Blokowania dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych,
5) Wykorzystania w sposób odpowiedni sprzętu przeciwpożarowego,
6) Wspinania się na drzewa i elementy budowli.
17. Organizator imprezy odpowiedzialny jest za:
1) Bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych,
2) Stan urządzeń nagłaśniających i oświetlających,
3) Montaż scen oraz innych konstrukcji i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem,
dokumentacją oraz innymi obowiązującymi przepisami.
4) Zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych.
5) Eliminowanie wszystkich innych zachowań uczestników imprezy mogących być
przyczyną zagrożeń.
18. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w tym:
1) Pracownicy obsługi imprezy, służby porządkowe muszą znać rozmieszczenie
podręcznego sprzętu medycznego i hydrantów.
2) Służby porządkowe muszą być przeszkolone na terenie imprezy w zakresie zasad
prowadzenia ewakuacji, sposobów alarmowania straży pożarnej, zasad użycia
poręcznego sprzętu gaśniczego.
19. Służby porządkowe organizatora imprezy w tym pracownicy ochrony osób i mienia
legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są
uprawnione do:
1) Sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
2) Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

3) Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają niebezpiecznie przedmioty.
4) Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy w przypadku niewykonania
tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
5) Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzającym bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
20. Służby porządkowe są obowiązane:
1) Nie wpuścić na imprezę osób, wobec których zostało wydane prawomocne
orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę i osób odmawiających poddania się
czynnościom zabezpieczającym bezpieczeństwo imprezy;
2) Usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
21. W przypadku, gdy działania podjęte przez służby porządkowe organizatora imprezy są
nieskuteczne, organizator lun kierownik do spraw bezpieczeństwa w imieniu
organizatora imprezy występuje o pomoc do Policji, potwierdzając ten fakt pismem
zgłoszeniowym.
22. W sytuacji określonej podjęcia akcji przez Policję, służby porządkowe organizatora
imprezy wykonują polecenia Policji.
23. Organizator przewiduje swobody przepływ publiczności w czasie trwania imprezy.
Opuszczanie jej miejsca odbywać się będzie tą samą drogą, a służby porządkowe
będą dbały o swobodę i spokoje opuszczenie miejsca imprezy.
24. W przypadku konieczności stworzenia dogodniejszego sposobu opuszczenia imprezy,
uczestnicy zostaną poinformowani przez konferansjerów o innych możliwościach
opuszczenia terenu imprezy.
25. Ze względu na charakter przedsięwzięcia służby porządkowe będą skupione na
działaniach prewencyjnych, zmierzających do zapobiegania wszelkim ogniskom
konfliktów. Istotą obecności służb porządkowych jest zapewnienie spokojnego i
sprawnego przebiegu imprezy poprzez działania prewencyjno‐odstraszające; w
przypadku, gdy nastąpiłaby sytuacja zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, służby
porządkowe podejmują natychmiastową, bezpośrednią interwencję mającą na celu
zażegnanie niebezpieczeństwa.
26. Interwencja jest wielostopniowa i zostaje przeprowadzona adekwatnie do typu i
stopnia zagrożenia, począwszy od zwrócenia uwagi, a skończywszy na
obezwładnieniu i doprowadzenia napastnika do najbliższych funkcjonariuszy policji,
zajmujących się zabezpieczeniem imprezy. Po każdej interwencji służby porządkowe
jak najszybciej powiadamiają osobę odpowiedzialną ze strony organizatora za
funkcjonowanie służb porządkowych.
27. Działania prewencyjno‐zabezpieczające służb porządkowych rozpoczynają się przed
imprezą i polegają przede wszystkim na kierowaniu uczestnikówa. na miejsce
odbywania się imprezy i sprawdzaniu czy uczestnicy w spokoju zajmują miejsca; przy
czym wchodzący kontrolowaniu są pod kątem posiadania niebezpiecznych
przedmiotów, alkoholu, broni, materiałów łatwopalnych i innych przedmiotów
mogących spowodować zakłócenia imprezy, a także stanu trzeźwości.
28. Wszelkie niebezpieczne przedmioty będące w posiadaniu osób chcących wejść na
teren imprezy, zostaną odebrane i zdeponowane w specjalnych punkcie
depozytowym, za wydaniem odpowiedniego pokwitowania.

29. Po zakończeniu imprezy służby porządkowe czuwają nad spokojnym opuszczeniem
terenu imprezy przez uczestników i zapobieganiu ewentualnym konfliktom mogącym
powstać w trakcie tej czynności
30. Do zadań służb porządkowych będzie należało również kierowanie w sytuacjach
kryzysowych do wyjść ewakuacyjnych, powstrzymywanie uczestników przed
naruszaniem regulaminu imprezy.
31. Służby porządkowe wyposażone będą w środki łączności: radiotelefony oraz telefony
komórkowe. Oficer Policji, odpowiedzialny ze strony Policji za zabezpieczenie
imprezy, będę posiadał bezpośrednią łączność z osobą odpowiedzialną za służby
porządkowe ze strony organizatora. Służby porządkowe będą posiadać specjalne
identyfikatory.

Postanowienia końcowe
32. Pierwszej pomocy udziela się w miejscu oznaczonym – obsługa medyczna imprezy.
33. Dla uczestników imprezy w miejscach oznaczonych i ogólnie dostępnych
udostępnione są toalety.
34. Parkowanie pojazdów dozwolone jest w wyznaczonych miejscach.
35. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub
dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą.
36. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i akceptują, że poziom hałasu podczas
jej trwania może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone w odrębnych
przepisach.
37. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni
od dnia zakończenia imprezy na adres: Waldemar Szydło, ul. Kluczborska 8/2, 46‐300
Olesno.
38. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia
organizatorowi listem poleconym.
39. Niniejszy regulamin jest dostępny w miejscu startu i mety, internecie.
40. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się do przepisów powszechnie
obowiązujących aktów prawnych w tym Kodeksu Cywilnego.

