
Grand Prix „Biegamy razem w Słupsku”  

 29 grudnia 2019 r. start godzina: 18:00 

 

Organizator: 

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Ul. Szczecińska 99 

76-200 Słupsk 

 

Regulamin biegu: 

 

 

CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU: 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

3. Promocja miasta Słupsk jako przyjaznego dla biegaczy i osób aktywnych. 

 

TERMIN I MIEJSCE: 

1. Bieg odbędzie się 29 grudnia 2019 r.  

2. Start biegu na 5 km nastąpi o godzinie 18:00 

3. Start przy znaku I LOVE SŁUPSK 

 

PROGRAM MINUTOWY: 

1. 16:00 otwarcie biura zawodów w Ośrodku Sportu i Rekreacji im. T. Gwiżdża, przy ul. 

Niedziałkowskiego w Słupsku 

2. 17:30 zamknięcie list startowych 



3.  18:00 START BIEGU 

4. 18:50 dekoracja 

TRASA 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA I ZGLOSZENIA: 

1. Ustalony został limit na 150 uczestników. Decyduje kolejność wpłat. 

2. Zgłoszenia na stronie internetowej domtel-sport.pl oraz w biurze zawodów od godziny 

16:00, jeśli nie zostanie wykorzystany limit. 

3. Opłata startowa wynosi: 

- 10 zł - do 22 grudnia 2019 r. 

- 20 zł – między 23, a 28 grudnia 2019 r. oraz w dniu zawodów, jeśli nie zostanie 

wykorzystany limit. 

      4.   Opłata nie podlega zwrotowi. 

5. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są do przedstawienia pisemnej 

zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach. 

 

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

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

http://www.elektronicznezapisy.pl/


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. 

7. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane za pomocą chipów. 

Chipy będą przyklejone do numerów startowych, w związku z tym każdy zawodnik 

zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego do koszulki z przodu na klatce 

piersiowej. 

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

jego przestrzegania. 

10. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

biegu. 

11. Numery startowe można odbierać na pływalni przy. Ul. Szczecińskiej 99, 76-200 Słupsk, w 

dniach 20-28 grudnia 2019 r. w godzinach od 7:00 do 21:00, oraz w dniu zawodów, tj. 

29.12.2019 r. w godzinach od 16:00 do 17:30. Odebranie pakietu możliwe jest tylko za 

okazaniem dowodu tożsamości. Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży 

pakietów, które nie zostaną odebrane do godziny 17:30. 

12. Organizator przewiduje limit czasowy na pokonanie trasy równy 45 min., każdy zawodnik 

po upływie limitu zobowiązany jest opuścić trasę biegu. 

13. Odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną jest możliwy na podstawie okazania 

oświadczenia podpisanego przez osobę, której pakiet dotyczy o treści: Ja (imię i nazwisko, 

nr dowodu) upoważniam Panią/Pana (imię i nazwisko, nr dowodu) do odbioru mojego 

pakietu startowego zakupionego w ramach mojego udziału w biegu Grand Prix „Biegamy 

Razem w Słupsku” w dniu 29 grudnia 2019 r., którego organizatorem jest Słupski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Słupsku. Druk możliwy do pobrania na stronie www.sosir.slupsk.pl  

14. W przypadku, kiedy zgłoszony (opłacony) zawodnik nie może wziąć udziału w biegu, 

istnieje możliwość przepisania jego pakietu startowego na inną osobę. Jest to możliwe 

tylko pod warunkiem, że zawodnik rezygnujący z biegu znajdzie na swoje miejsce nowego 

zawodnika. Organizator nie może pośredniczyć w kontakcie pomiędzy zawodnikami i tym 

samym nie prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej 

osobie. Przepisać pakiet można jedynie w dniu zawodów, tj. 29 grudnia 2019 r., w biurze 

zawodów w hali OSiR im. T. Gwiżdża przy ul. Niedziałkowskiego w Słupsku w godzinach 

od 16:00 do 17:30. 

 

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 

http://www.sosir.slupsk.pl/


1. Elektroniczny pomiar czasu, 

2. Puchary dla najlepszych zawodników, (KLASYFIKACJA GENERALNA OPEN KOBIET I 

MĘŻCZYZN) 

3. Medale dla wszystkich zawodników. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD: 

1. Wyniki będą wywieszane na bieżąco w trakcie trwania imprezy na namiocie firmy Domtel 

na linii mety. 

2. Komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronach domtel-sport.pl i 

www.sosir.slupsk.pl 

3. Zakończenie zawodów oraz wręczenie pucharów odbędzie się na linii mety. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Słupskie Grand Prix Słupska „Biegamy Razem” odbędzie się bez względu na 

warunki atmosferyczne. 

2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z 

przodu na klatce piersiowej. 

3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 

informacyjnych i reklamowych imprezy. 

5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Dyrektor Biegu, jego decyzje 

są ostateczne i niepodważalne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 24 godzin. 

6. Organizator biegu zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których 

zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem 

imprezy. 

7. 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 

http://www.sosir.slupsk.pl/


 

 


