
REGULAMIN IV BIEGU RODZINNEGO – 9 czerwca 2018 r. 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem biegu jest: 

Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach 

Al. Bolesława Krzywoustego 11, 40-870 Katowice. 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Korczak” 

Al. Bolesława Krzywoustego 7 lok. 63, 40-870 Katowice. 

 

II. TERMIN, MIEJSCE TRASA i POMIAR CZASU 
 

1. Bieg odbędzie się 9 czerwca 2018 roku na Osiedlu Tysiąclecia. 
2. Start – godzina 10:00. Start i meta znajdują się przy placu szkolnym Szkoły 

Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. 
3. Zawodnicy na start zgłaszają się do godz. 9:50. 
4. Długość trasy: ok.5500m. Trasa prowadzi ulicami Osiedla Tysiąclecie oraz ścieżkami 

Parku Śląskiego. 
5. Trasa będzie oznaczona co 1000 m. 
6. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną 

zdyskwalifikowani. 
7. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 45 minut. Wszyscy 

zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 10:45, zobowiązani są do przerwania 
biegu i zejścia z trasy. 

8. Klasyfikacja zawodników ustalona będzie na podstawie pomiaru czasu wykonanego 
przez firmę CHRONOTEX. 

9. Klasyfikacja zawodników w kategorii OPEN odbywa się wg czasu brutto dla pierwszych 
3 zawodników i zawodniczek. W kategoriach wiekowych klasyfikacja odbywa się wg 
czasów netto, czyli od przekroczenia przez zawodnika linii startu. 

10. Opłata startowa wynosi 15 zł.  
11. Organizator zapewnia na trasie 1 punkt odżywczy z wodą. 
12. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 
13. Organizator ubezpiecza zawody. 

 

III. UCZESTNICTWO 
1. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 9 czerwca 2018 roku ukończą 16 lat. 

Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem 
podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica o starcie dziecka na jego 
odpowiedzialność.  

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 
weryfikacji zawodnicy zobowiązani są do posiadania dowodu osobistego, legitymacji 
lub inny dokumentu tożsamości. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie 



złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną  
odpowiedzialność. 

3. Odbiór pakietu startowego przez inną osobę jest możliwy wyłącznie po wypełnieniu 
i podpisaniu jedynego akceptowalnego wzoru oświadczenia dostępnego na stronie 
internetowej http://www.sp58katowice.pl/ 

4. Zawodnicy biorą udział w Biegu Rodzinnym na własną odpowiedzialność z pełną 
świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, 
które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do 
uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie 
posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego rodzaju zawodach.  

5. Zawodnik lub rodzic (w wypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na 
przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym do stosowania się do 
wszystkich jego zapisów. 

6. Zawodnik lub rodzic (w wypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych, w tym na zamieszczenie ich w przekazie internetowym, 
drukowanym oraz informacjach medialnych (imię, nazwisko, data urodzenia) 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia klasyfikacji biegu. 

7. Zawodnik lub rodzic (w wypadku osób niepełnoletnich) wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie ich w przekazach 
telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenie IV BIEGU RODZINNEGO a także w celu prowadzenia kampanii 
promocyjnej wyżej wymienionej imprezy w jej kolejnych edycjach a także w celach 
promocyjnych organizatorów tj. Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Katowicach oraz Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży „Korczak”. 

8. Zawodnik lub rodzic (w wypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na przesyłanie 
przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na temat Biegu 
Rodzinnego. 

9. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze 
Zawodów działającym w Szkole Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Katowicach Al. Bolesława Krzywoustego 11 w dniu 9 czerwca od godziny 8:00 do 9:15. 
 

IV. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego na stronie: 

http://chronotex.pl 
2. Wysokość opłaty startowej: 

a) uiszczona do dnia 06.06.2018 r: 15 zł. 

Opłatę należy dokonać w systemie mikropłatności przez stronę rejestracji do 

biegu http://chronotex.pl/ do piątku każdego tygodnia, w którym zawodnik 

zapisuje się na zawody. Niedokonanie opłaty skutkować będzie usunięciem 

zawodnika z listy zawodników a następnie koniecznością ponownej rejestracji. 

b) uiszczona w biurze zawodów w dniu 09.06.16 r.: 25 zł. 

http://www.sp58katowice.pl/
http://chronotex.pl/


c) Z opłat zwolnione są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, 

rodzice uczniów  i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Katowicach oraz nauczyciele i pracownicy tejże szkoły a także 

ich dzieci 

d) Osoby zwolnione z opłat zobowiązane są do zapisania się biegu na stronie 

http://chronotex.pl/ oraz oznaczenia i wypełnienia pól uprawniających do zwolnienia 

z opłaty. Rejestracja osoby uprawnionej do zwolnienia z opłaty w dniu zawodów, 

będzie podlegała opłacie takiej samej jak osoby nieuprawnionej rejestrującej się w 

dniu zawodów tj. 20 zł (punkt b) 

3. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi, jak również nie ma możliwości cesji 
opłaty na innego uczestnika biegu. 

4. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzymuje: 
a. numer startowy, agrafki, 
b. czip do pomiaru czasu, 
c. pamiątkowy medal na mecie biegu, 
d. napój na mecie biegu, 
e. posiłek regeneracyjny na mecie biegu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dosłania pamiątkowego medalu na adres 
podany w formularzu rejestracyjnym w terminie późniejszym w przypadku, gdy liczba 
zawodników biorących udział w Biegu Rodzinnym przekroczy liczbę 300 zawodników 
na jaką Organizator wstępnie szacuje zawody.  

6. Podczas Biegu Rodzinnego będą prowadzone następujące klasyfikacje: 
A. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Osoby nagrodzone w klasyfikacji 

generalnej nie będą uwzględniane przy ustalaniu kolejności w kategoriach 

wiekowych. 

B. Klasyfikacja wiekowe mężczyzn: 

• 16 – 34 lat, 

• 35 – 50 lat, 

• Powyżej 50 lat. 

C. Klasyfikacje wiekowe kobiet 

• 16 – 34 lat, 

• 35 – 50 lat, 

• Powyżej 50 lat. 

D. Klasyfikacja generalna Nordic Walking. Osoby biorące udział w klasyfikacji 

Nordic Walking nie będą uwzględniane przy ustalaniu kolejności w kategoriach 

wiekowych. 

E. Klasyfikacja generalna dla pracowników oświaty o puchar prezesa Związku 

Nauczycielska Polskiego, oddział Katowice. 

F. Klasyfikacja generalna dla osób posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 58 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 58 w Katowicach. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji lub 
połączenia klasyfikacji jeśli w danej kategorii będzie za mała liczba zawodników. 

http://chronotex.pl/


8. Trasę można pokonać biegnąc, maszerując. Dopuszcza się marsz z kijami do Nordic 
Walking. 

9. Pierwsze 3 osoby w każdej kategorii zostaną nagrodzone pucharem i nagrodą 
rzeczową, bonem podarunkowym lub bonem na realizację określonej usługi 
ufundowanej przez sponsora.  

10. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 3 dni po zakończeniu biegu 
na stronie internetowej: http://chronotex.pl/zawody/  

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane na 

klatce piersiowej. 
2. Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu transpondera/numeru z transponderem po 

biegu. W przypadku jego zniszczenia/zgubienia, zawodnik zobowiązany jest do wpłaty 
w biurze zawodów kwoty w wysokości 10 zł. 

3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych. 
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, 

wynikające z winy uczestników biegu.  
7. Organizator zapewnia szatnie z natryskami. 
8. Organizator zapewnia strzeżony depozyt, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za 

rzeczy w nim pozostawione. 
9. Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcia zawodnika z trasy 

biegu z przyczyn medycznych stwierdzonych przez obsługę medyczną biegu. 
10. Obsługę medyczną biegu zapewnia Służba Maltańska. 
11. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje Organizator. 
12. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów i adresami e-mail: 

 
• Dariusz Garncarczyk tel. 663 125 896 mail: dariusz.garncarczyk@sp58katowice.pl 

• Katarzyna Brom tel. 604 778 432 mail: katarzyna.brom@sp58katowice.pl 

• Andrzej Zaczyk tel. 697 171 889 mail: andrzej.zaczyk@sp58katowice.pl 

 

Serdecznie zapraszamy! 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Katowicach a także Prezes Stowarzyszenia na 
rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK 

 

 

 

http://chronotex.pl/zawody/

