
REGULAMIN 

III PRZEMYSKIEGO BIEGU ULICZNEGO NA DYSTANSIE 10 KM 

„PRZEMYSKA DYCHA” 

20 września 2015 

 

1. ORGANIZATOR 

 Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza – przemyskiklubbiegacza.pl 

 Specjalistyczny Sklep Biegowy Szafa Biegacza – szafabiegacza.com 

 

2. INFORMACJE I KONTAKT 

 przemyskadycha.pl 

 przemyskiklubbiegacza@gmail.com 

 kom: +48 792 004 723 

 

3. CEL IMPREZY 

 Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu. 

 Promocja miasta i regionu. 

 Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta. 

 

 4. TERMIN 

 20 września 2015 roku, godz. 10.00 

 

5. TRASA, DYSTANS 

 10 km ulicami miasta 

 1 pętla 

 nawierzchnia asfaltowa 

 Pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Chipy będą 

wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym. 

Godziny pracy Biura i miejsce zostaną podane w późniejszym terminie. 

 Czynimy starania o atest PZLA. 

 Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą 

biegu w regulaminowym czasie zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru 

startowego. 

 

  



6. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY 

 Adres biura zawodów, szatni oraz depozytów podamy w późniejszym terminie w 

osobnym komunikacie. 

 Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru 

startowego. 

 Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada. 

 

7. KLASYFIKACJA 

 Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn 

 Klasyfikacja w Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn (nagrody nie dublują się): 

o K, M-20       16-29 lat 

o K, M-30       30-39 lat 

o K, M-40       40-49 lat 

o K, M-50       50-59 lat 

o K, M-60       60-69 lat 

o K, M-70       70 + 

o Kategoria mieszkańców Przemyśla i Powiatu Przemyskiego, kobiety i mężczyźni – 

miejsca I–III 

o Wózki dziecięce biegowe 

 Puchar Polski Strażaków PSP w Biegach o Puchar Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej 

 Funkcjonariusze Policji 

 Funkcjonariusze Straży Granicznej 

 Funkcjonariusze Służby Celnej 

 Funkcjonariusze Służby Więziennej 

 Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych 

 Możliwe jest utworzenie innych kategorii, o czym  poinformujemy w późniejszym 

terminie. 

 

8. UCZESTNICTWO 

 W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby 

niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego 

opiekuna. 

 Limit uczestników biegu wynosi 1000 osób. 

 Zgłoszenia przyjmujemy do 11 września 2015 roku. Po tej dacie nie przyjmujemy 

zapisów drogą elektroniczną i nie przyjmujemy wpłat on–line. W przypadku wolnych 

miejsc, będzie możliwość zapisów w Sklepie Szafa Biegacza w dniach 14-18 września 

2015. Obowiązuje wówczas wyższa opłata startowa. 

 Przy przydzielaniu numerów startowych liczy się kolejność wpłat. 



 Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 

wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów. 

 Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie 

zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz 

okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych. 

 Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 

9. ZGŁOSZENIA, OPŁATY 

 Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy internetowego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie przemyskadycha.pl lub osobiście w dniach  

14-18 września 2015 roku w sklepie Szafa Biegacza (tylko w przypadku wolnego limitu 

zgłoszeń). Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn. 

 Uczestnicy biegu głównego na 10 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego: 

o 40 zł – przy wpłacie na konto do 31 sierpnia 2015 r. 

o 50 zł – przy wpłacie na konto do 11 września 2015 r. Data 11 września jest datą 

ostateczną.  

o 60 zł – przy rejestracji w sklepie Szafa Biegacza. 

 W dniu zawodów nie przyjmujemy zgłoszeń. 

 Numer konta do wpłaty: mBank 17 1140 2004 0000 3802 7552 5546. W tytule przelewu 

należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dopisek  „Przemyska Dycha”. W 

przypadku braku tych informacji system może nie uwzględnić wpłaty. Prosimy wówczas 

o kontakt. 

 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma 

możliwości przeniesienia jej na inną osobę. 

 Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane 

wszystkich zgłoszonych osób. 

 W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT, prosimy o kontakt przed zawodami.  

 

10. NAGRODY 

 Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe: 

o W klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn – miejsca I-III 

o W kategoriach wiekowych (nagrody rzeczowe lub finansowe) – miejsca I-III 

o Mieszkańcy Przemyśla i Powiatu Przemyskiego (nagrody rzeczowe lub finansowe) 

– miejsca I-III 

 Wartość i rodzaj nagród zostaną podane w późniejszym terminie. 

 

  



11. ZASADY FINANSOWANIA 

 Zawodnicy startują na własny koszt. 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy. 

 W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: 

o elektroniczny pomiar czasu 

o numer startowy 

o koszulkę techniczną lub inne akcesoria biegowe (informacja w późniejszym 

terminie) 

o agrafki 

o pamiątkowy medal 

o napoje na trasie i mecie 

o słodki poczęstunek na mecie 

 

12. UWAGI KOŃCOWE 

 Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin. 

 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu 

oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych 

z biegu. 

 Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy. 

 Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy. 

 Zawodnicy mogą być poddani kontroli antydopingowej. 

 Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 Kontakt: Marek Żuk, kom. 792 004 723, przemyskiklubbiegacza@gmail.com. 

 Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do 

koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest 

zasłanianie numeru startowego (w części lub całości). 

 Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do 30 minut po jego zakończeniu. Przy 

składaniu protestu należy wpłacić kaucję w wysokości 200 zł. W przypadku 

nieuwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protest będzie rozpatrywany 

przez Dyrektora Biegu oraz Sędziego Biegu. 

 

  



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU 

Uczestniczę w Przemyskim Biegu Ulicznym 2015 świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. 

Jestem świadomy, iż mój udział  w Przemyskim Biegu Ulicznym 2015  może narazić mnie na utratę zdrowia lub 

życia. Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim 

uczestnictwem w  Przemyskim Biegu Ulicznym 2015. 

Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza – Organizatora biegu, 

a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, 

świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim 

uczestnictwie w biegu. 

Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z  Przemyskim Biegiem Ulicznym 2015 

rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić 

żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia 

przed sądami. 

Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie 

i w przyszłości przez organizatorów  Przemyskiego Biegu Ulicznego 2015 dla potrzeb klasyfikacji i promocji. 

 


