
IV Charytatywny Bieg dla Nadziei 

Cel imprezy: Bieg dla osób z chorobą nowotworową 

REGULAMIN 

Organizatorzy: 

 Stowarzyszenie Hospicjum Domowego Nadzieja w Strzelinie 

 Klub Biegacza w Strzelinie 

 Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp.z.o.o 

 Urząd Miasta i Gminy Strzelin 

Patronat Honorowy: 

 Dorota Pawnuk- Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin 

Kontakt: 

biuro@hospicjum-strzelin.pl 

tel: 785 926 306 

Termin i miejsce biegów: 

08.04.2018 (niedziela)  

Sekretariat zawodów: Stadion miejski w Strzelinie (w parku miejskim) 

Czynny od 11-13:30 

Start biegu głównego o godzinie 14 w parku miejskim przy stadionie 

Trasa i dystans: 

Początek w parku miejskim na ul. Okrzei, następnie ulicami: Różana, Świerkowa, 

Brzoskwiniowa, Akacjowa, Sosnowa, Staromiejska, Okrzei. 

Trasa wiedzie przez wzgórza Strzelińskie i Parkowe z podbiegami 

Dystans trasy: 5,55km (1 pętla)  11,1km (2 pętle) 

Nawierzchnia asfaltowa to 95% trasy, szrutowa 5% 
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Warunki uczestnictwa: 

Minimalny wiek  osoby zgłaszającej swój udział to 16 lat. Do zawodów dopuszcza się 

osoby, które dokonały opłaty wpisowej, potwierdziły swoje dane osobowe 

(wymagany dowód osobisty), oraz poddały się weryfikacji w sekretariacie zawodów. 

W przypadku osób niepełnoletnich prosimy o dołączenie zgody od opiekunów 

prawnych. 

Zgłoszenia udziału można dokonać drogą mailową pod wskazany wyżej mail 

Stowarzyszenia (najpóźniej do 07.04.2018 do godz.24)  lub bezpośrednio pod linkiem: 

Weryfikacja zawodników, wydawanie numerków startowych i wydawanie pakietów 

startowych odbędą się w dniu zawodów od godz.11-13:30 

Dopuszcza się możliwość zgłoszenia udziału w dniu zawodów, jednak koszt wzrasta 

wówczas do 60zł 

Uczestnicy muszą przedstawić oświadczenie lekarskie lub zaświadczenie o stanie 

zdrowia. 

Opłaty: 

Wpisowe dla osób, które zgłosiły swój udział i uiściły opłatę do dnia 07.04.2018 

wynosi 40zł 

W przypadku braku wpisowego pomimo zgłoszenia udziału do 07 kwietnia 2018, 

opłata będzie wynosić 60zł. 

Wpisowe prosimy wpłacać na konto organizatora biegów -Stowarzyszenia Hospicjum 

Domowego Nadzieja w Strzelinie: 

4195 8800 0400 0001 1420  0000 10 z dopiskiem „IV bieg charytatywny” oraz 

imieniem i nazwiskiem. 

W przypadku rezygnacji organizator nie zwraca wpisowego. 

Zabrania się przekazywania i odsprzedawania numeru startowego. 

Podczas zawodów obsługą informatyczną zajmie się firma ULTIMA SPORT. Pomiar 

czasu zostanie odczytany za pomocą chipów umieszczonych w numerach startowych. 

Nagrody w klasyfikacji generalnej:  

I miejsce- puchar 



II miejsce-puchar 

III-puchar 

Dodatkowe wyróżnienia w postaci statuetek dla najmłodszego i najstarszego 

uczestnika 

Nagrody w kategoriach kobiety i mężczyźni : 

I miejsce-puchar 

II i III miejsce-statuetki 

Uwagi końcowe: 

Na trasie biegów będą dwa punkty z wodą dla uczestników (park miejski i ul.Sosnowa) 

Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym. 

W start pakietów dla uczestników wchodzą: baton , woda mineralna, ulotki oraz talon 

na zupę, buffa 

Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki pogodowe. 

Obecna będzie karetka pogotowia, policja. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków. 

Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie ewentualne 

konsekwencje. 

W dniu biegów odbędą się również zawody Nordic Walking na 3,3km-wpisowe 20zł, 

zasady uczestnictwa jak w biegach. 

Punkt depozytowy do dyspozycji uczestników w parku. 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 

organizatora i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach fotograficznych 

z biegów. 

Koordynatorem biegów jest Teresa Golińska. 

Wręczenie pucharów o godzinie 16. 

 


