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REGULAMIN 

Biegu „Wolności i Solidarności” z okazji 30 rocznicy wolnych wyborów 

 ORGANIZATOR: 

 Urząd Miasta Słupska 

 Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

 TERMIN I MIEJSCE: 

4 czerwca 2019, godzina 17.00 

Start, meta: 

Al. Wojska Polskiego, przy napisie I LOVE SŁUPSK 

 

 PROGRAM MINUTOWY: 

16:55 rozgrzewka  

17:00 start biegu  

17:20 zakończenie biegu  

 

 TRASA 

 Biegniemy aleją Wojska Polskiego, do ul. Mickiewicza i nawrotka. (1989 m.)  

 

 Warunki uczestnictwa: 

 Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zapisanie się na bieg poprzez stronę www.domtel-

sport.pl  

 

 OPŁATA STARTOWA: 

Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne 

 
 
 

 ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 
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 Medale dla wszystkich zawodników 

 

 UCZESTNICTWO: 

 W imprezie prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie startujące 

w biegu zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) 

na udział w zawodach. 

 Organizator ustala limit startujących w biegu na 200 osób. O dopuszczeniu do biegu decyduje 

kolejność zgłoszeń w dniu zawodów. 

 Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest 

ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie 

ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w biegu. Zawodnicy startują na własną 

odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie 

zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.  

 Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego 

przestrzegania. 

 

 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 

reklamowych imprezy. 

 Organizator biegu zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest 

poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

 Zawodnik będący świadkiem niebezpiecznej kolizji, wymagającej interwencji medycznej 

zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub 

dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora, w przypadku niemożliwości skontaktowania się z 

Organizatorem dzwoniąc pod numer alarmowy 112. 

 

 


