
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN BIEGU TERENOWEGO Z PRZESZKODAMI 

„STRAŻMAGEDON – biegamy i pomagamy” 

 

I. ORGANIZATOR 

Ochotnicza Straż Pożarna w Górce 

 

Źródło finansowania: 

Projekt realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach  

5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.  

 

Współpraca: 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzeskiego. 

 

Koordynatorzy projektu: 

Piotr Mikuś, nr telefonu 662 536 145 

Wojciech Podleś, nr telefonu 790 371 012 

 

II. NAZWA IMPREZY 

1. „STRAŻMAGEDON – biegamy i pomagamy”. 

2. W regulaminie używa się nazwy skróconej „Bieg”. 

 

III. CEL IMPREZY 

1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia mieszkańców 

województwa małopolskiego. 



 

2. Popularyzacja walorów krajobrazowo-przyrodniczych województwa małopolskiego. 

3. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku na terenie województwa małopolskiego. 

4. Poprawa sprawności fizycznej strażaków i innych formacji mundurowych oraz pozostałych 

uczestników. 

5. Promocja działalności Ochotniczej Straży Pożarnej jako ważnego czynnika kształtującego 

rozwój lokalnej społeczności w sferze kulturalno-rekreacyjnej.  

6. Integracja społeczności lokalnej. 

7. Kreowanie postaw prospołecznych. 

8. W trakcie zapisów do zawodów będzie prowadzona dobrowolna zbiórka na rzecz 

podopiecznych Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży 

AUXILIUM  ul.Regis 2, 32-700 Bochnia.   

Wpłaty można dokonać przez stronę zapisów wybierając opcję + dobrowolna wpłata 15 zł  

lub wpłata w dowolnej wysokości można wpłacać na konto  

ALIOR BANK  97249000050000460045193502 

 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE, TRASA 

1. Bieg odbędzie się 19 czerwca 2022 roku na terenie województwa małopolskiego, w gminie 

Szczurowa.  

2. Start – Park Kępińskich w Szczurowej. 

3. Meta – Park Kępińskich w Szczurowej. 

4. Przewidywany start  – godz. 10.20 (Park Kępińskich w Szczurowej). 

5. Biuro organizacyjne – od godz. 8.00 (Park Kępińskich w Szczurowej).  

6. Organizator przewiduje dwie trasy o różnym stopniu trudności, na których będzie 

znajdować się ok. 25 przeszkód. 

Trasa I (ok. 3 km) – kategoria wiekowa 12-16 lat. W dniu startu uczestnik musi mieć 

ukończone 12 lat.  

Trasa II (ok. 7 km) – kategoria indywidualna i drużynowa. W dniu startu uczestnik musi 

mieć ukończone 16 lat.  

W kategorii drużynowej biorą udział 4 osoby (do klasyfikacji końcowej liczone są 3 najlepsze 

czasy). Zawodnicy startujący w zespołach będą uwzględniani dodatkowo w klasyfikacji 

generalnej.  

 



V. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zapisanie się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie 

internetowej strazmagedon.ospgorka.pl najpóźniej do 14 czerwca 2022.  

2. Wypełnienie i podpisanie w dniu Biegu do godz. 11.00 wszystkich wymaganych 

oświadczeń i załączników dostępnych w Biurze Biegu.  

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości.  

4. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody rodzica lub 

opiekuna prawnego na udział w Biegu.   

5. Uczestnicy podczas Biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności  

i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb zabezpieczających Bieg. 

6. Uczestnicy Biegu startują na własną odpowiedzialność. 

7. Wskazane jest wyposażenie się w stosowny ubiór. Organizator zakazuje startu w butach 

kolcach i w butach z kolcami.  

8. Nieprzestrzeganie regulaminu Biegu oraz samowolna zmiana trasy Biegu powodują 

wykluczenie uczestnika.  

9. Udział w Biegu jest bezpłatny. 

10. Maksymalna liczba uczestników Biegu we wszystkich kategoriach łącznie wynosi 

600 osób. O udziale w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń.  

11. Organizator Biegu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie 

poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w Biegu uczestników. 

 

VI. WYTYCZNE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPREZY 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu, zmiany jego terminu lub zmiany 

trasy Biegu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą stron internetowych. 

2. O klasyfikacji generalnej we wszystkich kategoriach decyduje sędzia główny Biegu.  

3. Uczestnicy Biegu będą wyposażeni w transpondery do pomiaru czasu, które będą 

zobowiązani zwrócić do Biura Biegu po zakończonej konkurencji.  

4. Udział w Biegu jest bezpłatny.  

5. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.  

6. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, w skład którego wchodzi koszulka z logo 

Biegu, baton energetyczny, napój izotoniczny, gadżety promocyjne. 

7. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny dla uczestników Biegu.  

8. Każdy z uczestników, który przekroczy linię mety otrzyma medal.  

9. Organizator przewiduje puchary i nagrody za zdobycie trzech pierwszych miejsc  

w poszczególnych kategoriach: 



 

 

a. kategoria 12-16 lat – dziewczęta 

b. kategoria 12-16 lat – chłopcy 

c. kategoria indywidualna – kobiety 

d. kategoria indywidualna – mężczyźni  

e. kategoria drużynowa (zespół 4-osobowy) 

10. Dodatkowo zostaną wyłonieni trzej najlepsi zawodnicy  kategoriach  wiekowych 

a. 16-30 lat kobiety i mężczyźni   

b. 30-40 lat kobiety i mężczyźni 

c. 40–50 lat kobiety i mężczyźni 

d. 50 lat + kobiety i mężczyźni 

   

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Udział w Biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Biegu i zgodą na 

przetwarzanie wizerunku w celach związanych z jego promocją (zdjęcia, nagrania filmowe). 

2. Dokonując zgłoszenia uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział  

w Biegu. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 

śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem 

uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

3. Organizator nie dopuszcza udziału w Biegu osób, które nie dokonały zgłoszenia poprzez 

formularz elektroniczny. 

4. Podczas imprezy będzie prowadzona akcja honorowego krwiodawstwa oraz będzie 

możliwość zarejestrowania się w bazie dawców szpiku kostnego.  

5. Organizator przewiduje animacje dla najmłodszych.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu. 

5. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator Biegu, któremu 

przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 

 

 

 



Projekt realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego 

w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 


