Regulamin Charytatywnego Biegu Rotmistrza Witolda Pileckiego w
Otwocku

1. CEL IMPREZY
- przybliżenie postaci Witolda Pileckiego,
- propagowanie postaw patriotycznych,
- integrowanie społeczności lokalnej,
- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Otwocka i powiatu
otwockiego,
- popularyzacja i upowszechnianie biegania
- zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci z Zabieżek które straciły rodziców w wypadku
komunikacyjnym. Zbiórka organizowana przez fundację “Drużyna Błażeja”
2. ORGANIZATORZY
1) Urząd Miasta Otwocka
2) Otwocki Klub Sportowy „START”

3. PARTNERZY
Izba Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego

4. TERMIN I MIEJSCE
23 wrzesień 2018 roku. Start i meta, ul. Andriollego brama zieleni miejskiej. Bieg na
dystansie 7,5 km oraz bieg na dystansie 2,5 km odbędą się ulicami miasta i po terenie
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego a biegi dla dzieci odbędą się po terenie Parku
Miejskiego.
Dokładny harmonogram biegu zostanie podany na stronach www.ippo.pl,
www.oksotwock.pl, www.otwock.pl
5. DYSTANSE BIEGÓW

Bieg dla dzieci odbędzie się wewnątrz parku miejskiego w Otwocku
Kategoria - do 6 lat około 50m.
Kategoria - 7-9 lat 100m
Kategoria – 10-12 lat 400m

Bieg GŁÓWNY na dystansie 7,5km
• trasa prowadzić będzie, załącznik nr. 1
• dystans: 7,5 km
• limit czasowy: 90 minut od momentu startu, w przeciwnym wypadku zawodnik jest
zobowiązany do przerwania dalszego biegu na wezwanie obsługi porządkowej lub
policji).

•
•

limit osób startujących: 499
start usytuowany będzie przy ulicy Andriollego, brama zieleni miejskiej

Bieg REKREACYJNY na dystansie 2,5 km
• trasa prowadzić będzie, załącznik nr 2
• dystans: 2,5 km
• limit czasowy: 50 min minut
• limit osób startujących: 400
• start usytuowany będzie, przy ulicy Andriollego, brama zieleni miejskiej

Trasy biegów otwartego i głównego prowadzą po drogach asfaltowych, odcinkach
utwardzonych i ścieżkach leśnych.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo uczestnictwa w biegach rekreacyjnym i głównym mają osoby pełnoletnie oraz OSOBY
W WIEKU od 13-18 LAT, JEŚLI MAJĄ PISEMNĄ ZGODĘ RODZICÓW.
W biegu dla dzieci prawo startu mają wyłącznie przedszkolaki i dzieci ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych, które poddane zostaną weryfikacji w biurze zawodów. W
biegach dziecięcych nie prowadzi się pomiaru czasu. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są
dostarczyć do Organizatora Biegu KARTY ZGŁOSZENIA z podpisem rodzica bądź opiekuna
prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią
odpowiedzialność. Wzór oświadczenia będzie dostępny w biurze zawodów i na stronie
internetowej.
Bez przekazania KARTY ZGŁOSZENIA z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego nie będzie
możliwy udział w biegu.
Najmłodsi zawodnicy (do lat 3) mogą pokonywać trasę w asyście dorosłego opiekuna pod
warunkiem, że ich pokonanie trasy odbędzie się samodzielnie – dziecko nie jest ciągnięte,
popychane przez opiekuna. W tym biegu liczy się tylko i wyłącznie dobra zabawa oraz udział.
Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim
danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
Nie dopuszcza się startu zawodników z wózkami dziecięcymi i innymi pojazdami oraz
zwierzętami.
Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do
zawodów.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
Dzieci w wieku od 10-12 roku życia wyrażające chęć uczestnictwa w biegu na dystansie 2500
metrów zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez
rodzica lub prawnego opiekuna.

Dzieci w wieku do 16 roku życia wyrażające chęć uczestnictwa w biegu na dystansie 7500
metrów zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez
rodzica lub prawnego opiekuna.
Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z
przepisami ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym”

7. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
CAŁKOWITA OPŁATA STARTOWA PRZEZNACZONA NA POMOC DLA DZIECI KTÓRE UTRACIŁY
RODZICÓW W WYPADKU.
Biuro zawodów mieści się na terenie zieleni miejskiej w Otwocku. Zgłoszenia do biegu
głównego przyjmowane są przez Internet: www.e-gepard.eu/show-contest/576/ lub w
biurze zawodów w dniu zawodów od godziny 8.00 do 10.30. Za zgłoszenie uważa się
wypełnienie formularza dostępnego w zakładce "ZAPISY" do 16 września lub rejestrację w
biurze zawodów w dniu zawodów od 8.00 do 10.30 i wniesienie opłaty startowej.
weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych.

Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny lub dobrowolna opłata, która ma cel charytatywny
przelewem lub gotówką w dniu zawodów w biurze zawodów.

Opłata startowa w biegu REKREACYJNYM (2,5 km) wynosi 20 zł i powinna zostać uiszczona
do dnia 16 września przelewem, lub w dniu zawodów w biurze zawodów od 8.00 do 10.30.
Opłata startowa w biegu GŁÓWNYM (7,5 km) wynosi 30 zł i powinna zostać uiszczona do
dnia 16 września przelewem, lub , lub w dniu zawodów w biurze zawodów od 8.00 do 10.30.
W związku z przeznaczeniem 100% opłaty startowej na cel charytatywny mile widziane są
wpłaty w większej dobrowolnej kwocie.
Wpłaty należy dokonać na subkonto – Izby Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego 05-400
Otwock ul. Andriollego 68
Nr konta: PKO BP S.A. 49 1020 1127 0000 1102 0301 2184
W tytule przelewu proszę wpisać: "Opłata startowa w dniu 23.09, Imię i Nazwisko"
8. NAGRODY
1. Za zajęcie miejsca 1-3 - nagrody w postaci bonów lokalnych o wartościach jak w tabeli
kategorii OPEN w biegu głównym:
KLASYFIKACJA OPEN
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI
m-ce PLN m-ce PLN
1
500 1
500

2
3

300
150

2
3

300
150

2. Nagrodami za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach biegów są puchary.
Wszyscy uczestnicy którzy ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe, odlewane medale.
Uczestnicy biegu głównego otrzymają również pamiątkową koszulkę.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń po dniu 16 września, Organizator nie gwarantuje
przekazania pamiątkowego medalu i koszulki.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić
żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych
podczas trwania imprezy.
W pakiecie startowym zawodnik otrzymuje koszulkę, numer startowy, oraz medal. Odbiór
pakietów będzie możliwy po dokonaniu rejestracji lub w dniu zawodów od godz. 9:00 po
weryfikacji i przekazaniu deklaracji uczestnictwa.
Organizator zapewnia uczestnikom Biegu poczęstunek i napój.
Odebranie numeru startowego przez uczestnika Biegu jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu.
Numery powinny być przypięte z przodu na koszulce na wysokości klatki piersiowej, muszą
być widoczne w trakcie biegu. Brak numeru lub jego zasłonięcie powoduje dyskwalifikację
zawodnika.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną na trasie i medyczną na mecie biegu.
Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest
zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

