
1 

 
 

    

Regulamin Biegu   
Charytatywnego 

 

„I Bieg Harpaganów do Beskidzkiego Raju” 

 
 

I. Cel imprezy 
 
 

1.Zbiórka pieniędzy na wykup domu dla rodziny Wasiak.  

2.Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. 

3. Integracja środowiska lokalnego. 
4. Promocja Gminy Stryszawa wraz z okolicznymi miejscowościami. 
 

UWAGA 
Celem biegu jest rywalizacja, są to zawody sportowe. Celem imprezy 

jest wybiegnięcie na wieżę widokową w Hotelu Beskidzki Raj, spędzenie 

czasu w miłym towarzystwie, oraz  zbiórka pieniędzy 
 i pomoc finansowa rodzinie Wasiak. 

 

I. Organizator 
 

1. Stowarzyszenie MOCNI POMOCNI. 
2. Kompleks Hotelowy „Beskidzki Raj” 
3. Gmina Stryszawa 

 
Piotr Grajny  - koordynator biegu ( tel: 504 252 532) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

tel:504
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II. Program biegu 
charytatywno - towarzyskiego 

 
Niedziela 2.06.2019r 
 

12.00 – Start zawodników z boiska sportowego LKS Jałowiec Stryszawa 
13.00 – Koniec biegu.  

 
 
13.30–14.00 po biegu  zapraszamy wszystkich uczestników na darmowy 

poczęstunek  oraz dekorację zwycięzców. 
 

III Termin i miejsce 

 
1.Bieg odbędzie się w dniu 02.06. 2019r. niedziela. 
2. Godzina 12.00 LKS Jałowiec Stryszawa 

 

IV Trasa 
 

1. Trasa Biegu Harpaganów do Beskidzkiego Raju prowadzi ze stadionu 
LKS Jałowiec Stryszawa  aż do Beskidzkiego Raju. Trasa biegu 
prowadzona drogami gruntowymi, leśnymi oznakowana taśmą biało 

czerwoną.  Po wbiegnięciu na teren kompleksu należy wbiec na wieżę 
widokową gdzie będzie meta biegu. 

2. Długość trasy to 5 km. 

3. Przewyższenie to 400m. 
4. Trasa terenowa i wymagająca. 

5. Na trasie będę punkty kontrolne z sędziami, którzy muszą spisać  
każdego zawodnika z numeru startowego. 

 

 

V Warunki uczestnictwa 

 

1.W Dniu zawodów uczestnik Biegu Harpaganów do Beskidzkiego Raju musi 
mieć ukończone 18 lat. 
2. Warunkiem uczestniczenia w I Charytatywnym Biegu Harpaganów do 

Beskidzkiego Raju jest ukończenia Biegu na 5 km o Puchar Wójta Gminy 
Stryszawa. 
3. Warunkiem uczestniczenia w I Biegu Harpaganów do Beskidzkiego Raju 

jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości minimum 30 zł. 
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VI. Zgłoszenia 
 

1. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez stronę internetową: 

http://chronotex.pl/zawody/  do dnia 26.05.2019r. oraz w dniu 
biegu w Biurze Zawodów od 7.00 – 9.00 

 
2. Organizator wyznacza limit miejsc na 50 osób. 

 

Po godzinie 9.00 nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia!!! 
 

3.  Organizator może zakończyć wcześniej zapisy jeżeli będzie limit 

miejsc wykorzystany!!! 
 

4. Przy zapisywaniu się należy podać: IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ URODZENIA, 
oraz złożyć podpis pod zgodą na uczestnictwo w biegu oraz zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
3. Podczas  zapisu na  bieg, uczestnicy zobowiązani są do podpisania 

oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze 
startem w biegu i marszu oraz że, ich stan zdrowia pozwala na udział w tym 
biegu lub marszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i 

związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest 
we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza. 

VII. Opłata startowa 
 

1. Za udział w I Biegu Dobroczynnym  opłata startowa to 30 zł. Płatność w 
systemie T-pay przez stronę zapisów do biegu  

http://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=159 

Dochód w wpisowego przeznaczony jest na rzecz Rodzinnego Domu 
Dziecka w Suchej Beskidzkiej. 
2. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną 

zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator. 
3. Opłata nie może być scedowana na innego zawodnika, nie może również 

zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę. 
4. Przy odbiorze pakietu startowego należy mieć ze sobą dokument 
potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku potwierdzonej płatności na 

liście zapisanych, zamieszczonej na stronie zapisów do biegu, również dowód 
wpłaty. 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://chronotex.pl/zawody/
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VIII. Klasyfikacja i nagrody 
1.W I  Charytatywnym Biegu Harpaganów do Beskidzkiego Raju                   
w Stryszawie będą prowadzone następujące klasyfikacje:  

 
- Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet, pierwsze trzy miejsca. 

 

 

 

IX. Świadczenia organizatora 
1.Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy na mecie Biegu, na który 
składają się: 

- punkt odżywczy i nawadniający na trasie biegu. 

- pamiątkowy medal na mecie,  
- artykuły pozyskane od sponsorów,  

- ciepły posiłek i wodę na mecie. 
- pomiar czasu  

 
                  X. Postanowienia końcowe 
 

1. Zawodnicy i zawodniczki biegną z numerami startowymi z Biegu na 5 km. 
2. W I Biegu Harpaganów do Beskidzkiego Raju jest pomiaru czasu. 

3. W I Biegu Harpaganów nie ma limitu czasu. 
4 W I Biegu Harpaganów wyznaczenie trasy to taśmy biało czerwone oraz 
strzałki kierunkowe. 

5. Na skrzyżowaniach dróg trasę wskażą wolontariusze. 
6. I Bieg Harpaganów do Beskidzkiego Raju będzie prowadzony przy       

OTWARTYM RUCHU DROGOWYM. 
7. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 
8 Organizator nie ubezpiecza zawodników. 

9. organizator zapewnia mobilna pomoc medyczną. 
10. organizator zapewnia zawodnikom powrót na linię startu, po ukończeniu 
biegu przez wszystkich zawodników. (autokary będą ustawione kilometr 

poniżej mety) 
 

 


