
Bieg „SERCE NA DŁONI 2020” 

REGULAMIN 

1. CEL IMPREZY 

Bieg dla Transplantologii "Serce na dłoni" to inicjatywa społeczna, której celem jest edukacja 

w zakresie transplantacji narządów. Propagowanie idei przeszczepów jako wielkiej wartości dającej 

życie innym. Pokazanie, że transplantacja to skuteczna metoda pozwalająca na powrót do 

normalnego życia. Upowszechnianie świadectw woli i przełamywanie barier społecznych blokujących 

świadome dzielenie się narządami niezbędnymi do transplantacji. 

 

2.ORGANIZATOR  

Gmina Baranów, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów, tel. (62)7810400, fax. (62)7810405. 

Towarzystwo Społeczne „TILIA”, Wodziczna 87, 63-620 Wodziczna 

 

3. TERMIN I MIEJSCE   

19 września 2020r. godz. 13:00  
START: Tereny Leśne Os. Murator, ul. Przy Torach, 63-604 Baranów   
META: Tereny Leśne Os. Murator, ul. Przy Torach, 63-604 Baranów 
DYSTANS: 5 KM 
LIMIT CZASOWY NA POKONANIE TRASY: 1 GODZ. 
 

4. BIURO ZAWODÓW   

Tereny Leśne Os. Murator, ul. Przy Torach, 63-604 Baranów. 

5. UCZESTNICTWO   

• uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem MEN 

z dnia  12.09.2001r. (Dz.U. nr 101 poz. 1095)   

• dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 roku życia, dodatkowo zobowiązana jest do 

posiadania zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. 

   

PRZEBIEG TRASY : 

START: Start: Tereny Leśne Os. Murator, ul. Przy Torach, trasa przebiegać będzie przez tereny leśne 

Osiedla Murator w Baranowie  

META: Tereny Leśne Os. Murator, ul. Przy Torach 

6. KATEGORIE 

Open- kobiet i Mężczyźni ( 3 pierwsze miejsca OPEN Kobiet i Open Mężczyzn ) 

 

7. ZGŁOSZENIA   

Zapisy elektroniczne poprzez stronę internetową: www.ultimasport.pl przyjmowane do dnia 

09.09.2020r. 

Wpisowe w wysokości 40 zł należy uiszczać poprzez przelew bankowy: 

http://www.ultimasport.pl/


Towarzystwo Społeczne Tilia, Wodziczna 87, 63-620 Trzcinica. 

Nr konta 78 8413 0000 0600 9591 2000 0001 

Tytułem: Wpisowe na bieg-(imię i nazwisko ) 

W ramach kwoty wpisowego organizator przygotuje dla każdego uczestnika pakiet startowy. 

8. NAGRODY   

• w kategorii OPEN za I, II, III miejsce puchar; 

• każdy uczestnik otrzyma medal za uczestnictwo; 

9. PROGRAM ZAWODÓW  

Harmonogram startów:  

13:00 – otwarcie biura zawodów (Tereny Leśne Os. Murator, ul. Przy Torach) 

15:40 – rozgrzewka przed biegiem   

16:00 – START BIEGU 

ok. 17:30 – Dekoracja, wręczenie nagród  

10. INFORMACJE DODATKOWE   

• podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe wydane przez organizatora   

• uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków   

• organizator zapewnia opiekę medyczną   

• trasa biegu będzie oznakowana   

• uczestnicy otrzymują po biegu gorący posiłek i napój   

• w sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Organizator   

• organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w zależności od warunków pogodowych – 

zmianę trasy i skrócenie dystansu!  

• Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższe postanowienia: Organizator, 

wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem 

i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na 

własną odpowiedzialność i ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność 

i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych). Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność 

cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie. Przez 

akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń 

od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: 

„Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia udział w imprezie. Przyjmuję do 

wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz 

warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo 

w biegu na nogach „SERCE NA DŁONI 2020”. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, 

a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, sponsorów, 

prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy. Swoim podpisem 



zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem 

formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych 

podejmowanych przez Gminę Baranów, Towarzystwo Społeczne „TILIA” i sponsorów zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)”.  

 

W imieniu Organizatora 

Gmina Baranów 

Towarzystwo Społeczne „TILIA” 


