
REGULAMIN BIEGU W LACZACH 

W RAMACH BIEGU TOWARZYSZĄCEGO PODCZAS 

 V NOCNEGO BIEGU Z GWIAZDAMI  

 

 

1. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:  

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” Wodzisław Śląski 

- Miasto Wodzisław Śląski 

2. TERMIN: 

6 lipca 2019 r. godz. 20:45 

3. MIEJSCE: 

Biuro zawodów: przy zabudowie kontenerowej Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”              

w Wodzisławiu Śląskim. Wjazd od ulicy Matuszczyka. 

4. TRASA: 

Trasa: alejki Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Dystans 400 metrów. 

5. UCZESTNICTWO: 

A. Warunkiem udziału w biegu jest: 

- ukończenie 8 lat najpóźniej w dniu 6.07.2019 r. 

- w przypadku osób niepełnoletnich, okazanie podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika 

zgody na uczestnictwo w Biegu (zgodę należy okazać w Biurze Zawodów) 

- przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału 

w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału 

w Biegu oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. 

B. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (konieczność 

posiadania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem) 

C. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się 5 lipca 14:00 - 

18:00 oraz w dniu zawodów 6 lipca 2019 r. w godz. 19:00 – 20:30 pod warunkiem nie wyczerpania 

limitu miejsc. 

6. POMIAR CZASU: 

Brak pomiaru czasu.  Dystans 400m. Brak klasyfikacji z miejscami z zawodników.  Organizator 

zastrzega sobie możliwość nagrodzenia 3 najszybszych uczestników biegu w laczach bez podziału 

na płeć. 

7. LIMIT UCZESTNIKÓW: 

Ustala się limit zawodników – 70 osób.  

8. ZAPISY, ZGŁOSZENIA, OPŁATY: 

Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne. 

Zgłoszenia w Biurze Zawodów przy ulicy Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim (Rodzinny Park 

Rozrywki „Trzy Wzgórza” w wypożyczalni sprzętu sportowego) 5 lipca między 14:00 a 18:00 oraz 

w dniu zawodów 6 lipca w godz. 19:00 – 20:30 w razie nie wyczerpania limitu miejsc  

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną https://dostartu.pl/bieg-w-laczach-v3589.pl.html oraz w 5 

i 6 lipca w podanych wyżej godzinach pod warunkiem dostępności miejsc. 

Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb  

wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 

startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Organizator zastrzega 

sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 

 

 

 

 

https://dostartu.pl/bieg-w-laczach-v3589.pl.html


 

9. SZCZEGÓŁY: 

•Uczestnik przechodzi weryfikację w Biurze zawodów, po której otrzymuje numer startowy. 

•Warunkiem otrzymania numeru startowego jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości, 

podpisanie oświadczenia oraz pozytywne przejście weryfikacji wyposażenia obowiązkowego, do 

którego należą: klapki (lacze) lub japonki.   

•Ponowna weryfikacja wyposażenia obowiązkowego odbędzie się tuż przed biegiem i zostanie 

przeprowadzona przez wyznaczoną do tego przez Organizatora Komisję. 

•Uczestnik, który dobiegnie na metę w innym obuwiu niż te wymienione przez organizatora 

zostanie zdyskwalifikowany.  

10.NAGRODY:     

• Bieg w laczach jest biegiem towarzyszącym podczas V Nocnego Biegu z Gwiazdami. 

Organizator nie przewiduje nagród jednak nie wyklucza możliwości nagrodzenia 3 najlepszych 

uczestników bez podziału na płeć. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

•Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania relacji z Biegu w mediach 

społecznościowych, mogących zawierać wizerunek uczestnika, na co uczestnik wyraża zgodę. 

•Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko) będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb Biegu. 

•Dokonując zgłoszenia do zawodów, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Biegu   

zawarte w niniejszym Regulaminie. 

•Organizator ma prawo odwołać Bieg towarzyszący laczach. 

•Organizator Biegu nie odpowiada za zniszczone obuwie. 

•Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

•Kwestie sporne rozstrzyga Organizator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA RODZICA (obowiązuje tylko osoby niepełnoletnie) 

 

 na udział w Biegu w laczach w ramach imprezy towarzyszącej 

 V NOCNEGO BIEGU Z GWIAZDAMI 

 

Nazwisko  

 

Imię  

Data urodzenia  

 

Płeć  

E-mail 

 

 Telefon  

Miejscowość  

 

Klub  

 

Oświadczam, że znam regulamin V Nocnego Biegu z Gwiazdami w Wodzisławiu Śląskim – 

6.07.2019 r. i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych oraz wizerunku w celach marketingowych dla potrzeb biegu i klasyfikacji 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam że stan zdrowia mojego dziecka jest 

mi znany i jest zdolny/-a do udziału w V Nocnym Biegu z Gwiazdami – Wodzisław Śląski, 

6.07.2019 r. i startuję na moją odpowiedzialność. 

 

 

        .................................................... 

                (data i podpis opiekuna) 

 


