
 

REGULAMIN  
Festiwal Biegowy 

MIŁOSŁAW BIEGA 

 

I. ORGANIZATOR 
1.Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie 

II. WSPÓŁFINANSUJĄCY 
1.Powiat Wrzesiński 

2.Gmina Miłosław 

II a. PARTNERZY 

1.Stowarzyszenie Miłosław Biega 

2.Browar Fortuna 

 

III. CEL IMPREZY 

1.Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej. 

2.Promocja Miłosławia / powiatu wrzesińskiego jako miasta/powiatu przyjaznego dla biegaczy. 

3.Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych. 

4.Propagowanie rywalizacji w duchu fair play. 

5.Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

6.Poznanie historii Miłosławia. 

IV. TERMIN I MIEJSCE 
Zawody odbędą się 11 września 2016 r. w Miłosławiu. 

Biuro zawodów: Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, ul.Poznańska 1a, 62-320 Miłosław. 

V. DYSTANS I START 
- Bieg Główny: BIEG PO FORTUNĘ na dystansie ok. 10 km – start godz. 11.00 (limit na 

pokonanie trasy 90 min) 

- Rekreacyjny MARSZO-BIEG SŁOWACKIEGO na dystansie ok. 5 km – start godz. 10.45 

(limit na pokonanie trasy 40 min) 

- BIEGI DZIECIĘCE –BIEG MAŁEGO JULIUSZA na dystansie od 150 do 900 m - start ok. 

godz. 12.00 

- RUNda VIP na dystansie ok. 400 m - start ok. godz. 10.30 

VI. KLASYFIKACJA / NAGRODY 
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach: 

Bieg Główny Bieg po fortunę – 1,2,3, miejsce w kat. OPEN kobiet i mężczyzn 

oraz w kategoriach wiekowych: 

    K, M – 18 – 29 lat  



    K, M – 30 – 39 lat 

    K, M – 40 – 49 lat 

    K, M – 50 – 59 lat 

    K, M – 60 – 69 lat  

    K, M – 70 i więcej lat 

OPEN: 

I miejsce: nagroda rzeczowa + puchar 

II miejsce: nagroda rzeczowa + puchar 

III miejsce: nagroda rzeczowa + puchar 

Nagrody w kategoriach wiekowych – drobne upominki dla najlepszych. 

 

Rekreacyjny Marszo-Bieg Słowackiego: - Pierwsze trzy osoby w kategorii kobiet i mężczyzn 

bez względu na wiek – drobne upominki. 

 

Biegi Dziecięce - Bieg Małego Juliusza 

Kategorie wstępne: 

(D1)  0 - 4 lata 

(D2)  5 - 6 lat 

(D3)  7 – 8 lat 

(D4)  9 – 10 lat 

(D5)  11 – 12 lat 

(D6)  13 – 14 lat 

(D7)  15 – 16 lat 

Trzy pierwsze miejsca wśród dziewczynek i chłopców w każdej kategorii wiekowej – 

dyplomy, upominki. 

 

Nagrody można odbierać tylko osobiście podczas ceremonii wręczania nagród ! 

Kategorie wiekowe ustalane są na podstawie roku urodzenia. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii ze względu na liczbę zgłoszeń. 

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA  

  

 

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie opłaty 

startowej przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas 

weryfikacji zawodników w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie 

opłaty rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Zapisy za pośrednictwem formularza internetowego na stronie: www.pomagamaktywnie.pl 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT STARTOWYCH*: 

 

BIEG PO FORTUNĘ – 25,00 zł 

REKREACYJNY MARSZO-BIEG SŁOWACKIEGO – 15,00 zł 

BIEGI DZIECIĘCE-BIEG MAŁEGO JULIUSZA – 10,00 zł 

Termin zgłoszeń upływa 28 sierpnia br. lub po osiągnięciu limitu zgłoszeń. 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
Zgłoszenie = wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line + wpływ na rachunek 

organizatora opłaty startowej. 

 Osoby poniżej 18 roku życia (niepełnoletnie) nie mogą startować w Biegu Głównym. 



 Osoby niepełnoletnie mogą wystartować w Marszo-Biegu Słowackiego tylko za 

pisemną zgodą opiekunów prawnych. 

 Wpłacona darowizna nie podlega zwrotowi. 

 Darowizny nie można przepisywać na inną osobę. 

 

Limit zgłoszonych zawodników wynosi: 

Bieg Główny: „Bieg po fortunę” – 200 osób 

Rekreacyjny „Marszo-Bieg Słowackiego” – 200 osób 

Biegi Dziecięce - „Bieg Małego Juliusza” – 200 osób 

„RUNda VIP” - zaproszeni goście 

W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które podpiszą oświadczenie, że startują na własną 

odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda 

opiekunów prawnych na udział w zawodach (zgodę należy przedstawić w biurze zawodów 

podczas weryfikacji). 

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości 

umożliwiający identyfikację. 

VIII. BIURO ZAWODÓW 

 

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego, ul.Poznańska 

1a, 62-320 Miłosław. 

 

Do dyspozycji zawodników:  

-szatnia damska,  

-szatnia męska,  

-prysznice,  

-depozyt. 

 

Wydawanie depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie 

numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora z wydania depozytu. 

IX. PROGRAM MINUTOWY 

11.09.2016r. : 

8:00 – 10:30  –  Weryfikacja uczestników Marszo-Biegu Słowackiego oraz Biegu po 

   fortunę (Biuro Zawodów) 

10:30  - Start: „RUNda VIP” 

10:45    – Start: Rekreacyjny „Marszo-Bieg Słowackiego” 

11:00   - Start: „Bieg po fortunę”  

11:05    –  Spodziewany pierwszy zawodnik na mecie „Rekreacyjnego Marszo-

   Biegu Słowackiego” 

 11:30  -  Spodziewany pierwszy zawodnik na mecie „Biegu po fortunę”                             

11:00 – 13:00  - Posiłek regeneracyjny, konkursy, atrakcje dla najmłodszych 

10:30 – 11:45 - Weryfikacja uczestników „Bieg Małego Juliusza” (Biuro 

                                    Zawodów) 

12:15  -  Start: „Bieg Małego Juliusza” 

13:15  -  Ceremonia zakończenia (podsumowanie, wręczenie nagród)  

 

 



X. KONTAKT 

Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie 

ul. Kosynierów 94, 62-300 Września 

e-mail: kontakt@pomagamaktywnie.pl 

www.facebook.pl/pomagamaktywnie 

www.pomagamaktywnie.pl 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2.Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów 

3.Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych. 

4.Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu, 

oraz chip do pomiaru czas wplątany w sznurowadło. Chip podlega zwrotowi do organizatora. 

5.Zawodnicy pokonujący dystans biegu/marszu w sposób niedozwolony zostaną 

zdyskwalifikowani. 

6.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora 

oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

imprezy. 

7.Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w 

sposób rażący naruszył regulamin oraz swoim zachowaniem zakłócił przebieg rywalizacji. 

8.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

9.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

U W A G A ! 

 Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 

 Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

 Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we 

własnym zakresie. 

 

 

 
ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ POWIAT WRZESIŃSKI 

mailto:kontakt@pomagamaktywnie.pl
http://www.facebook.pl/pomagamaktywnie

