
 

Regulamin „I Świętochłowickiego Biegu Andrzejkowego” 

Bieg będzie miał charakter charytatywny 
 

Biuro organizacyjne biegu: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji "SKAŁKA" 41-600 Świętochłowice, ul. Aleja Parkowa 15,  

tel. 32 2455-900. 

 

I CEL: 

 

1. Zbiórka charytatywna na rzecz Mateusza Holewy podopiecznego Stowarzyszenia Sumina na 

rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska 

2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej i najtańszej formy aktywności 

ruchowej. 

3. Integracja świętochłowickiej społeczności. 

 

II ORGANIZATORZY: 

 

• Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska 

• Urząd Miasta Świętochłowice 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji "SKAŁKA" w Świętochłowicach 

 

współorganizatorzy: 

• Straż Miejska w Świętochłowicach 

• Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach 

• Stowarzyszenie Rowerowe Świętochłowice 

 

III TERMIN I MIEJSCE: 

 

30.11.2019 r. OSiR "Skałka" – Aleja Parkowa 15, okolica eko-basenu 

Czas trwania imprezy. Start godzina 10.00. Koniec godzina 11.30. Zapisy od godziny 8.30. 

 

IV ZGŁOSZENIA, ZAPISY, WPISOWE : 

 

 Uczestnictwo w biegu jest możliwe po uiszczeniu opłaty startowej wynoszącej 50 zł płatnej 

na konto Stowarzyszenia Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska nr konta 40 2030 0045 

1110 0000 0218 9160 z dopiskiem dla Mateusza Holewy - BIEG.   
Wpłaty przyjmowane będą do dnia 28.11.2019r. - opłacenie wpisowego gwarantuje otrzymanie 

medalu! 

 W dniu biegu w godzinach 8:30 – 9:45 w Biurze Zawodów będzie możliwość zapisu i 

uiszczenia opłaty startowej w wysokości 50 zł (do puszek wolontariuszy Stowarzyszenia) i tym 

samym wzięcia udziału w biegu. Ta forma zapisu nie gwarantuje otrzymania medalu. Biuro Biegu 

mieści się w Budynku Wielofunkcyjnym przy Alei Parkowej. 

 

 

V TRASA BIEGU : 

 

 

Trasa biegu: ulice miasta, aleje parkowe i tereny zielone. Nawierzchnia: asfaltowa i szutrowo–

trawiasta. 

Start: Aleja Parkowa wejście na Kąpielisko Ekologiczne – ul. Szkolna – ul. Matki Polki – ul. Wodna – 

ul. Katowicka – ul. Bytomska – ul. 1 Maja – ul. Brzozowskiego – ul. Harcerska (skręt w lewo koło 



MDK następnie w prawo w stronę tunelu pod DTŚ) – ul. Uroczysko – ul. Krasickiego – ul. Bytomska 

– Al. Parkowa (skręt w prawo i dookoła akwenu, powrót na Al. Parkową i Meta przy wejściu na 

Kąpielisko Ekologiczne. 

 

 

 

 

VI UCZESTNICTWO : 

 

1. Bieg ma charakter rekreacyjny, bez klasyfikacji wiekowych, lecz z pomiarem czasu. 

2. Zawodnicy dokonując rejestracji oraz biorąc udział w biegu oświadczają, że startują na 

własną odpowiedzialność. 

3. Rejestracja i odbiór numeru traktowane będą jako akceptacja warunków regulaminu biegu. 

4. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez 

okazanie dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie 

podpisu na formularzu zgłoszeniowym. 

 

 



 

VIII NAGRODY : 

 

Dla osób uczestniczących w biegu przewidziane są medale okolicznościowe. 

 

IX POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 

 

1. Posiadanie numeru startowego jest bezwzględnym warunkiem udziału w biegu. 

2. Każdy uczestnik otrzymuje numer startowy i zwraca go po ukończeniu trasy biegu. 

3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i we własnym zakresie. 

4. Organizator zapewnia depozyt. 

5. Bieg odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu, należy zachować szczególną 

ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz poleceń służb porządkowych. 

6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

7. Przebieralnie i toalety znajdują się na terenie budynku wielofunkcyjnego - .Centrum 

Squasha (Aleja Parkowa 15). 

8. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność własną lub rodzica/opiekuna 

prawnego. 

9. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w Biurze 

Zawodów. (Akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu 

zgłoszeniowym jest warunkiem niezbędnym do udziału w biegu) 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce poza trasą biegu. 

11. Poprzez zgłoszenie się do udziału w biegu, uczestnik wyraża zgodę na publikacje swojego 

wizerunku oraz danych osobowych w materiałach informujących o biegu. Bieg będzie 

relacjonowany na stornach internetowych oraz w mediach. 

12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu 

„karta zgłoszenia” Organizatorów biegu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922 z późniejszymi zmianami). 

13. Administratorem danach osobowych będzie firma Zmierzymy Czas oraz Stowarzyszenie 

SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska. 

14. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż: administratorem danych 

osobowych uczestnika biegu jest firma Zmierzymy Czas oraz Stowarzyszenie SUMINA na rzecz 

Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska oraz, - dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach 

związanych z organizacją imprezy. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych i ich poprawiania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału 

w imprezie. 

15. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu, a nie ujętych w 

niniejszym regulaminie decyduje organizator. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

 

 

         Dyrektor Biegu 

         Elżbieta Augustyn - Komandera 

         Dyrektor OSiR „SKAŁKA” 


