
REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO 

"SZLAKIEM PLUDERSKICH STAWÓW" 
IV EDYCJA 

I. ORGANIZATORZY 

Organizatorem biegu jest Społeczna Młodzieżowa Rada Sołecka Pluder 

wraz z sołtysem wsi Pludry panem Rajmundem Lichota. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w niedzielę 20.05.2018 roku we wsi Pludry. 

2. Rozpoczęcie biegu o godzinie 15:00. 

3. W godzinach 14:00-14:50 będzie otwarte „Biuro zgłoszeń”, gdzie zawodnicy 

będą mogli wypełnić niezbędny do wzięcia udziału w biegu formularz. 

PROSIMY O PRZYBYCIE W PODANYCH WYŻEJ GODZINACH, UŁATWI NAM TO 

ORGANIZACJĘ BIEGU! 

4. Start i meta znajdują się na boisku sportowym w Pludrach. 

5. Wstęp na teren boiska jest darmowy i wolny. 

 

III. DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU 

1. Długość trasy wynosi ok. 3,3 km. 

2. Trasa biegu: boisko sportowe – Staw nr 2 – Staw nr 3 – ul. Tartaczna – boisko 

sportowe. 

3. Oznaczony jest każdy kilometr trasy. 

4. Pomiar czasu: czas mierzony będzie każdemu zawodnikowi za pomocą 

stopera. 

 

IV. UCZESTNICTWO 

1. Warunki udziału w Biegu : 

a. Ze względu na zorganizowanie osobnych biegów dla dzieci, w Biegu głównym 

mogą wziąć udział dzieci/młodzież z rocznika 2004 i starsze. 

Osoby powyżej 18-stego roku życia mogą startować bez ograniczeń wiekowych. 

b. Udział w Biegu osób pełnoletnich na własną odpowiedzialność z pełną 

świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku 

utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby 

posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych 

do uczestnictwa w zawodach. 



 

c. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu 

tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu 

zawierające pesel oraz dane) 

d. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na 

zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu i w formie 

drukowanej. 

e. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie 

fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi 

nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich 

polach eksploatacji. 

f.Za dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, biorące udział w Biegu, 

odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą 

polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia biorą rodzice lub opiekunowie 

prawni. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające 

dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w 

zawodach. 

OKAZANIE ZGODY RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO JEST WARUNKIEM DO 

WZIĘCIA UDZIAŁU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W BIEGU! 

 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia prowadzone są drogą telefoniczną w dniach od 01. do 19. maja 

2018 roku, na adres email szlakiempluderskichstawow@o2.pl, a także w 

„Biurze zgłoszeń” od godz. 14:00 do 14:50, 20 maja 2018 roku. 

 

VI.NAGRODY 

1. 150 pierwszych osób, które odbiorą numer startowy w dniu Biegu w Biurze 

Zgłoszeń, otrzyma pamiątkową koszulkę promującą Bieg. 

2. Zdobywcy miejsc 1-3 wśród Panów otrzymają puchar, osobno w kategorii 

Bieg i Nordic Walking. 

3. Zdobywczynie miejsc 1-3 wśród Pań otrzymają puchar, osobno w kategorii 

Bieg i Nordic Walking. 

 

 



VII. UCZESTNICY BIEGU OTRZYMUJĄ: 

1. Numer startowy. 

2. Talon na posiłek 

 

VIII.PUNKT MEDYCZNY 

1. Punkt medyczny będzie obsługiwany przez ratowników medycznych. 

 

XI. WYNIKI BIEGU 

1. Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród nastąpi do 30 minut po 

zakończeniu biegu. 

2. Organizator po zawodach przedstawia tylko zwycięzców biegu w 

poszczególnych kategoriach. 

3. Pełna klasyfikacja biegu pojawi się w ciągu kilku godzin na stronie 

www.pludry.pl oraz na fanpage'u “Bieg Szlakiem Pluderskich Stawów” na 

Facebooku. 

4. Wyniki biegu zostaną także wywieszone na tablicy ogłoszeń na ulicy 

Robotniczej w Pludrach. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy. 

2. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń 

służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. 

Organizatorzy oraz służby porządkowe mają prawo usunąć z terenu Biegu 

osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu 

lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

3. Numery startowe, które Organizatorzy wydadzą przed startem, muszą być w 

czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej. 

4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując kartę zgłoszeń. 

Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego 

regulaminu. 

5. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

 

 



6.W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator! Tym samym zastrzega 

sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

7. Osoby zapisujące się w kategorii Nordic Walking zobowiązane są posiadać 

odpowiedni sprzęt (kijki). W przypadku nie posiadania takowego sprzętu 

uczestnik Nordic Walking traktowany jest jako biegacz. 

 

X. KONTAKT 

Koordynatorzy Biegu : 

Dominika Sprecher - tel.kom. 669 338 232 

Patrycja Macioł - tel.kom. 727 527 652 

Agata Macioł - tel. kom. 601 855 943 

 

e-mail:szlakiempluderskichstawow@o2.pl 


