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REGULAMIN  

SPORTOWOŚP  SZTAFETA BIEGOWA I ROWEROWA 
WARSZAWA-ŁYSOMICE 

  

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem jest  stowarzyszenie DLA NAS na zlecenie WOŚP Łysomice.. 

II. CEL IMPREZY 

Organizowana przez nas impreza sportowa ma na celu: 

1. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. 

2. Integracja mieszkańców Gminy Łysomice. 

3. Aktywowanie do zabawy całej rodziny. 

4. Działania charytatywne 

III. TERMIN I MIEJSCE 

Sztafeta ma się rozpocząć o godzinie 00:00- biegowa i 10:00- rowerowa 12.01.2019 z 
pod Pałacu Kultury w Warszawie meta szkoła w Łysomicach około godziny 23:00.  

 

IV. PROGRAM ZAWODÓW I ZASADY 

BIEG 

W sztafecie łącznie będzie startowało 44 osoby.  Sztafeta dzieli się na 11 zespołów 4 

osobowych. Każdy zespół ma do pokonania 20km. Zespoły są dowożone i odbierane 

przez samochód KURIER co 20 km. Średnio każdy uczestnik ma do przebiegnięcia 

5km. Pierwszy zespół rusza z Warszawy jedna osoba biegnie pozostałych trzech 

zawodników jedzie w samochodzie PILOT który czuwa nad bezpieczeństwem 

biegnącego. Po przebyciu 5km zmiana osoby, biegacz wsiada do samochodu PILOT. 

Po pokonaniu 20km ( 2h) sztafety zostaje zmieniony zespół. I tak kolejno. W 

pierwszym etapie  sztafety będzie dwóch KURIERÓW. 

ROWER 

W jeździe łącznie będzie startowało 24 osoby.  Sztafeta dzieli się na 6 zespołów 4 

osobowych. Każdy zespół ma do pokonania 40km. Zespoły są dowożone i odbierane 

przez samochód KURIER co 40 km. Średnio każdy uczestnik ma do przejechania 

10km. Pierwszy zespół rusza z Warszawy jedna osoba jedzie pozostałych trzech 

zawodników jedzie w samochodzie PILOT który czuwa nad bezpieczeństwem 

rowerzysty. Po przebyciu 10km zmiana osoby, rowerzysta wsiada do samochodu 
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PILOT. Po pokonaniu 40km ( 2h) sztafety zostaje zmieniony zespół. I tak kolejno. W 

pierwszym etapie  sztafety będzie dwóch KURIERÓW. 

Sztafety nie będą poruszać się po drogach krajowych. 

Podczas sztafety odbędą się cztery przerwy techniczne. 

 

V. UCZESTNICTWO 
 

Do sztafety mogą się zgłaszać jedynie osoby pełnoletnie które czynnie uprawiają biegi 
oraz jazdę rowerową. Każdy pełnoletni uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. 
Zawodnik musi posiadać odpowiedni ubiór z elementami odblaskowymi lub zaopatrzyć 
się w opaski odblaskowe a rowerzysta koniecznie w kask. 

 

VI.  ŚWIADCZENIA I NAGRODY 

Organizator w ramach sztafety zapewnia następujące świadczenia:  

1. Woda podczas sztafety oraz ciepła kawa i herbata. 

2. Samochód PILOT i KURIER 

3. Zabezpieczenie medyczne 

4. Pamiątkowy medal 

 

VII. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia do sztafety przyjmowane będą tylko i wyłącznie do 05.01.2018 lub do 
wyczerpania limitu miejsc. 

Link do strony na której można dokonać rejestracji znajduje się na stronie 

https://www.facebook.com/WOŚP-Łysomice-290957657608792/ 

http://www.nanudemy.pl/ 

 

Za ZGŁOSZENIE uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 
stronie internetowej i wniesienie opłaty rejestracyjnej. Tylko dokonanie opłaty 
rejestracyjnej decyduje o znalezieniu się drużyny na liście. 

 

VIII. KOSZTY UCZESTNICTWA 

OPŁATA REJESTRACYJNA dla jednej osoby to 60 zł   

Opłata rejestracyjna jest opłatą za uczestnictwo w SZTAFECIE. Opłata 

rejestracyjna przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów i medali 

pozostała kwota stanowi wpłatę darowizny na WOŚP. 

https://www.facebook.com/WOŚP-Łysomice-290957657608792/
http://www.nanudemy.pl/
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IX. ZASADY  

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do: 

1. Zapoznania się z regulaminem i bezwzględnego przestrzegania postanowień w nim 
zawartych. 

2. Bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa drogowego  

3. Przestrzegania zasady fair-play. 

4. Przestrzegania zasady samowystarczalności . 

5. Impreza nie ma charakteru wyścigu liczy się bezpieczne pokonanie dystansu. 

6. Przed każdym skrzyżowaniem, niebezpiecznym odcinkiem, biegacz 
pokonuje to miejsce jako zwykły użytkownik drogowy zgodnie z 
zasadami panującymi na drodze  

7. Po m.st.Warszawa trasa biegnie chodnikami i ścieżkami rowerowymi ( 
chodnikiem dla biegaczy ścieżkami rowerowymi dla rowerzysty). Poza 
m.st. Warszawa jeśli nie będzie chodników oraz tras rowerowych 
uczestnik będzie poruszał się  po drodze, a za nim bezpieczeństwa będzie 
pilnował samochód oznaczony jako PILOT. Przed każdym 
skrzyżowaniem, niebezpiecznym odcinkiem, uczestnik sztafety 
pokonuje to miejsce jako zwykły użytkownik drogowy zgodnie z 
zasadami panującymi na drodze. Impreza nie ma charakteru wyścigu, 
liczy się bezpieczne pokonanie dystansu.  

 

W przypadku niestosowania się do któregokolwiek z punktów zawodnik może zostać 
zdyskwalifikowany. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Nieprzestrzeganie Regulaminu zawodów grozi niedopuszczenie zawodnika do sztafety. 

W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje zwrot wpisowego. 

Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i są świadomi ryzyka jakie 

może istnieć podczas takiej sztafety. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów. 

Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a 

także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i 

telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

 

ZGODA  NA UDZIAŁ SPORTOWOŚP SZTAFETA BIEGOWA I ROWEROWA WARSZAWA-
ŁYSOMICE 

 

 

....................................................... …………………… ………………………………  
Nazwisko, imię     Data urodzenia    Pesel  

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału w sztafecie oraz, że mój udział odbywa 

się za moją wiedzą i na moją odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.   

...................................................................   
  Data, podpis  

  

Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań 

zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać mój udział w imprezie . Stan  zdrowia 

pozwala na udział jako zawodnika.   

...................................................................     
    Data, podpis  

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w formularzu rejestracyjnym oraz karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do organizacji 

i przeprowadzenia Sztafety  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 922).   

Wyrażam również zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych 

dotyczących organizacji SPORTOWOŚP SZTAFETY BIEGOWEJ I ROWEROWEJ WARSZAWA-

ŁYSOMICE oraz przez organizatorów w celach marketingowych. 

...................................................................     
  Data, podpis 

 

 

 

 

 

 



 

STOWARZYSZENIE 
 DLA NAS 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


