
Regulamin III Biegu ulicami Świlczy Memoriału  

kpt. T. Kirchnera 

Organizator: 

Towarzystwo Przyjaciół Świlczy  

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie  

Patronat honorowy – Wójt Gminy Świlcza  

Partnerzy: 

Radni Gminy sołectwa Świlcza 

Ochotnicza Straż Pożarna w Świlczy 

Koło Gospodyń Wiejskich w Świlczy  

Cele i założenia biegu: 

• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej. 

• Propagowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej. 

• Promocja Gminy Świlcza. 

• Integracja środowiska biegaczy. 

Termin i miejsce: 

• Impreza odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2019 r.  (niedziela) w Świlczy. 

• Start o godz. 12.00 - Start i meta Stadion Sportowy LKS Świlczanka 

• Dystans 600 m, 1200 m, 5 km i 10 km ( 600 m – 1 pętla , 1200 m – 2 pętle , 5 

km - 1 pętla, 10 km - 2 pętle bez atestu), nawierzchnia asfaltowa 90% . 

• Bieg odbędzie się przy częściowo  zamkniętym ruchu ulicznym. 

Zasady uczestnictwa. 

• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych 

opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze 

zawodów przez rodzica/opiekuna prawnego). 

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do 

jego przestrzegania. 

• Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów i numerów 

jednorazowych umieszczonych w sznurówkach.  

• Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

• Uczestnik wyraża zgodę, że nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.  

• Uczestnik zawodów we własnym zakresie dokonuje ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

• Wypełnienie oświadczenia on-line lub w biurze zawodów oraz odebranie numeru 

startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

 



• Zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu 

rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów oraz do wykorzystania 

wizerunku i głosu dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy na zasadach 

określonych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w zawodach, a 

każdy zawodnik  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawienia 

lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury Sportu i 

Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. 

 

Zgłoszenia: 

• Każdy uczestnik, zamierzający wziąć udział w III Biegu ulicami Świlczy Memoriale kpt. 

T. Kirchnera, do dnia 23 kwietnia 2019, do godz. 23:59 – musi dokonać zgłoszenia 

przez wypełnienie i wysłanie drogą  elektroniczną formularz dostępnego na 

http://timekeeper.pl/zawody/ III Biegu ulicami Świlczy Memoriale kpt T. Kirchnera.           

Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie 

pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty opłaty startowej. 

• W przypadku wolnych miejsc (limit został określony na 150 uczestników w kategorii 

OPEN – decyduje kolejność zgłoszeń) będzie istniała możliwość zgłoszenia się w 

biurze zawodów dnia 28 kwietnia 2019 roku. 

• Weryfikacja zawodników, przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń, pobieranie opłaty 

startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 28 kwietnia 2019r.               

w godz. 10.00 – 11.30 w biurze zawodów. 

• Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty 

startowej. 

• Zgłoszony zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu 

wpłaty. Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia. 

• Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest 

umieszczony na liście startowej. 

Wysokość opłaty startowej: 

• Do dnia 23 kwietnia 2019r. wynosi: 5 km - 30 zł, 10 km - 30 złotych.  

Opłaty obowiązują tylko w kategorii OPEN.  

• W dniu zawodów (28.04.2019r.) - opłata startowa w ramach wolnych miejsc 

w biegu na 5 i 10 km wynosi 50 złotych. 

• Opłaty startowej dokonuje się przelewem bankowym on-line przez płatność 

internetową TPAY. W tym celu po dokonaniu rejestracji należy kliknąć przycisk „Opłać 

start” znajdujący się z prawej strony nazwiska zawodnika na liście startowej. 

• W tytule wpłaty należy wpisać np: "5 km lub 10 km, imię i nazwisko oraz rok urodzenia 

uczestnika", (np. 5 km, Jan Kowalski 1977 lub 10 km, Jan Kowalski 1977 ) 

• W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników 

biegu, za których dokonywana jest opłata startowa oraz dystans biegu. 

• Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora. 

http://timekeeper.pl/zawody/
http://timekeeper.pl/zawody/


• Osoba, której wpływ na konto w określonym regulaminem terminie nie został 

odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w terminie późniejszym. 

• Opłaty startowej nie można przenieść na innego Uczestnika biegu, w przypadku 

rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowej  

 

 

Klasyfikacje : 

Dystans 600 m: 

Kategoria: DZIECI /2009-2011/ Klasa 1-3 / 

Dystans 1200 m: 

Kategoria: DZIECI STARSZE /2006-2008/ Klasa 4-6 / 

Kategoria: MŁODZIKI /2001-2005/ Klasa 7 i 8, gimnazjum, szkoła średnia – osoby 
niepełnoletnie  

Dystans 5 km: 

Kategoria OPEN dla osób pełnoletnich /2001-1984/   

Kategoria OPEN 35 + /1983-………../  

• Prowadzona będzie tylko klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 

Dystans 10 km: 

Kategoria OPEN dla osób pełnoletnich / 2001-1984 /   

Kategoria OPEN 35 + /1983-………../  

• Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn  

• O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia. 

Nagrody: 

Zawodnicy z 3 najlepszymi czasami otrzymają pamiątkowe puchary. 

• Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie 

podium. 

Postanowienia końcowe: 

• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

• W przypadku mniejszej ilości zawodników niż 5 w poszczególnej kategorii, 

kategoria OPEN i OPEN + zostaną połączone  

• Klasyfikacja - dla wszystkich kategorii zawodników wg uzyskanego na mecie czasu 

brutto. 

• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

• W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: medal, poczęstunek po biegu, wodę 

na trasie i po biegu, 



• Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę 

zostaną zdyskwalifikowani. 

• Każdy uczestnik zobowiązany jest w dniu startu w biurze zawodów do złożenia 

własnoręcznego podpisu na wydrukowanej przez organizatora karcie zgłoszenia lub 

wypisania takiej karty podczas rejestracji na miejscu najpóźniej do godz. 15.30 i 

pobrania numeru startowego. 

 

• Numer startowy należy odebrać osobiście w biurze zawodów. Nie można 

           odbierać numeru startowego w imieniu innej osoby. 

 

• Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami 

          na koszulce i być widoczny. 

 

• Numer staje się własnością zawodnika i nie podlegają zwrotowi. 

 

• W biurze zawodów każdy zawodnik zostanie wyposażony w transponder 

(chip) wielorazowego użytku, który podlega zwrotowi po zakończeniu biegu 

oraz instrukcję jego zamontowania. 

• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz 

kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu 

decyzją organizatora. 

• Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych. 

• Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na 

własną odpowiedzialność. 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu. 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

• Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety. 

Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje Organizatora są nieodwołalne.  

• W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem                                               

adresu : e-mail - gcksir1212@gmail.com 

 

Dodatkowe informacje: 

https://www.swilcza.com.pl/  

https://www.facebook.com/biegulicamiswilczy/ 

https://www.facebook.com/events/2619408474740732/ 

https://www.facebook.com/biegulicamiswilczy/
https://www.facebook.com/biegulicamiswilczy/
https://www.facebook.com/biegulicamiswilczy/
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