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REGULAMIN: 1. Bieg Niepodległości 11.11.2016r. 

 1. Bieg Niepodległości (zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Ośrodek Kultury i Bibliotekę 

w Trzebielu (OKiB) z siedzibą w Trzebielu przy ul. Żarskiej 52 (zwanym dalej „Organizatorem”). 

I Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w Biegu 

1. Warunkiem udziału w biegu jest: akceptacja przez Uczestnika warunków zawartych 

w niniejszym Regulaminie poprzez podpisanie formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1 do 

Regulaminu) oraz dokonanie „opłaty startowej” (wpłata na konto Ośrodka Kultury i Biblioteki). 

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo 

do zmian daty i/lub miejsca, w którym ma się odbyć Bieg. Informacje o tym fakcie będą 

zamieszczane na stronie internetowej www.trzebiel.pl. Zmiany daty i/lub miejsca nie 

powodują żadnych dodatkowych zobowiązań ze strony Organizatora. Wszystkie osoby 

uczestniczące w Biegu są zobowiązane dotrzeć i uczestniczyć w nim na własny koszt. 

3. W Biegu mogą startować wyłącznie osoby, których stan zdrowia na to pozwala. Osoby 

niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego (załącznik nr 2 do 

regulaminu) na udział w Biegu. Treść oświadczenia znajduje się na formularzu zgłoszeniowym. 

Z uwagi na fakt, że start w Biegu jest związany z ryzykiem i może spowodować obrażenia ciała 

oraz mogą wyniknąć szkody majątkowe, podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że 

Uczestnik (lub opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej) w należyty sposób ocenił 

własne (lub osoby, nad którą sprawowana jest opieka prawna – w przypadku osoby 

niepełnoletniej) umiejętności oraz ryzyko związane z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie 

zdecydował się uczestniczyć w Biegu. 

4. Punkt Rejestracji zlokalizowany w siedzibie OKiB przyjmować będzie zapisy osób, które w dniu 

11 listopada 2016r. będą miały ukończone 15 lat. Punkt Rejestracji będzie działał w dniach                

od 14 września 2016r. do  31 października 2016r. w godzinach otwarcia OKiB. Uczestnik, który 

zapisze się po 20 października 2016r. nie otrzyma w pakiecie koszulki okolicznościowej. 

Przy dokonaniu zapisu Uczestnik jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości. Osoby, 

które chcą zarejestrować się bez konieczności przyjazdu do Punktu Rejestracji muszą 

skontaktować się telefonicznie z Organizatorem. 

5. Treść formularza zgłoszeniowego dostępna jest na stronie internetowej www.trzebiel.pl 

w zakładce OKiB w Aktualnościach. 

6. Cena pakietu startowego wynosi: 30,00 PLN  

Opłaty mogą być uiszczane w kasie Urzędu Gminy Trzebiel lub bezpośrednio na konto bankowe 

Organizatora nr 95 9672 0008 0138 0695 2000 0001 w terminie wskazanym w punkcie 4. 

7. Uczestnicy Biegu odbierają pakiety startowe w Punkcie Rejestracji w dniach od 09.11.2016r. 

do 10.11.2016r. w siedzibie OKiB od godz. 10:00 do 18:00 i 11 listopada 2016r. w godz.:            

od 8.30 do 9:30 w punkcie wyznaczonym w pobliżu miejsca STARU. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie odebrania przez Uczestnika pakietu 

startowego. 

8. Wszyscy Uczestnicy Biegu zobowiązani są do startu z numerami otrzymanymi w ramach 

pakietu startowego. 

9. Uczestnik wyraża zgodę na robienie mu zdjęć i wykorzystywania do celów promocyjnych, 

reklamowych, umieszczania w Internecie oraz na inne potrzeby związane z działalnością 

Organizatora. 

10. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie na całym świecie wszelkich zdjęć 

przedstawiających Uczestnika Biegu. Mogą być one wykorzystane przez Organizatora poprzez 
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umieszczanie na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby 

promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

11. Podczas Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, 

środków podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu wszelkiego rodzaju. Uczestnikom 

zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Biegu. 

W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie 

możliwość niedopuszczenia go do udziału w Biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 

12. Uczestnik, który dopuszcza się niesportowej rywalizacji może zostać zdyskwalifikowany przez 

Organizatora i nie ujęty w wynikach końcowych. 

13. Zawodnik ma do pokonania trasę wyznaczoną i oznakowaną przez Organizatora – około 5 km. 

14. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego 

danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach. 

Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym 

momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 

15. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte 

w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób  elektroniczny i w każdym wypadku 

będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997r. (tekst jednolity: Dz.U.2015.2135 z późn. zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych 

informacji osobom trzecim. 

16. Decyzja o zwrocie Uczestnikowi kosztów zakupu pakietu startowego w przypadku jego  

rezygnacji leży całkowicie w gestii Organizatora. 

17. Indywidualne wyniki Biegu zostaną ogłoszone wg numerów startowych na stronie 

www.trzebiel.pl, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

18. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Biegu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie www.trzebiel.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści 

niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny poprzez ich publikację na stronie 

www.trzebiel.pl 

II Deklaracja uczestnika 

Niniejszym wyrażam wolę wzięcia udziału w Imprezie „1. Bieg Niepodległości”, która odbędzie się na 

Geościeżce w Łęknicy dnia 11 listopada 2016r. Bieg organizowany jest przez Ośrodek Kultury 

i Bibliotekę w Trzebielu z siedzibą w Trzebielu przy ul. Żarskiej 52. 

Niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe. 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu oraz  przyjmuję do wiadomości jego 

postanowienia. Potwierdzam, że podpisanie przeze mnie formularza zgłoszeniowego oznacza 

jednocześnie akceptację postanowień Regulaminu. 
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