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REGULAMIN 

1. Cel:  

 Uczczenie Dnia 1 maja – wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 

 Propagowanie aktywnych form wypoczynku: 
Bieg indywidualny – nie są to zawody sportowe 

 Promocja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie 

 Promocja Walorów naszej Gminy  
 
2.  Organizatorzy: 

 Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne 
 
3. Partnerzy: 

 Gmina Tarnowo Podgórne 

 OSiR Tarnowo Podgórne 
 

4. Patronat honorowy: 

 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
 

5. Patronat medialny: 

 Portal informacyjny PULS GMINY 
 

6. Miejsce i termin imprezy: 
 
 Bieg indywidulany plus bieg wirtualny. 

 termin przeprowadzenia imprezy: 1 maja 2021 

 start i meta - dobór trasy indywidualny – bieg z aplikacją rejestrującą pokonanie dystansu 5km lub 10km w dniu 
01.05.2021 

 biuro zawodów: brak 

 odbiór pakietów startowych - Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie w dniu 24.04.2021 w godz. od 10 do 14 lub w 
dniu biegu, 1.05.2021 w godz. od 9 do 14. Nie wysyłamy pakietów pocztą. 

 klasyfikacja zawodników na podstawie śladów GPS 

 w dniu biegu, 1.05.2021, w godzinach od 9 do 15, zostanie oznaczona propozycja trasy ze startem i metą na 
parkingu przy Szkole Podstawowej w Przeźmierowie im. Arkadego Fiedlera. Proponowaną trasę każdy z 
uczestników pokonuje sam i na własną odpowiedzialność. Trasa nie będzie zabezpieczona.  

 
7. Dystans 

Trasa biegu/marszu: 

 wyznaczona trasa o dł. około 5km w Przeźmierowie (start/meta na parkingu przy szkole) 

 dowolna na dystansie 5 lub 10 km 
 
8.Uczestnictwo: 

 impreza ma charakter otwarty.  

 dla uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda na start podpisana przez rodzica lub opiekuna.  

 uczestnictwo w biegu jest płatne i wynosi 15 zł, płatne na wskazane przy zapisach konto 

 uczestnicy zobowiązują się do przestrzenia zaleceń i regulacji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptację Regulaminu. 
 
9.  Zgłoszenia: 

 Rozpoczęcie zapisów nastąpi 15 marca o godzinie 12:00 

 Zgłoszeń można dokonywać do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godziny 16:00 online na  stronie 
o https://foxter-sport.pl/list 

 Nie prowadzimy zapisów w dniu zawodów 
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 Limit zgłoszeń elektronicznych, opisanych w punkcie 9 jest ograniczony do 300 miejsc - 
 decyduje kolejność zgłoszeń.  
 

 Każdy z uczestników przy osobistym odbiorze pakietu startowego jest zobowiązany okazać dokument tożsamości. 

 Nie ma możliwości przeniesienia numeru startowego na innego uczestnika. 

 Jest możliwość odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby na podstawie upoważnienia.  

 Pakiety nieodebrane nie mogą być przypisane do nowego zawodnika. 
 
10. Klasyfikacja ogólna 

 Klasyfikacja na podstawie śladów GPS lub innego potwierdzenia przebiegnięcia dystansu.  

 Akceptowane formy zgłoszenia przebiegnięcia dystansu: 
o ślad GPS w formacie .GPX 
o zrzut (plik graficzny) z aplikacji sportowej z widocznym dystansem i czasem 
o zdjęcie zegarka z widocznym dystansem i czasem 

 Potwierdzenia przebycia dystansu należy przesyłać na adres mailowy organizatora 
(tarnowo.podgorne.biega@outlook.com) do godziny 23:59 dnia 02.05.2021. Potwierdzenia przesłane po tej 
godzinie/dacie nie będą uwzględniane. 

 
11. Nagrody. 

 Medale otrzymują wszyscy uczestnicy  
 
12. Pomiar czasu i numery startowe: 

 Pomiar czasu nie jest planowany. 

 Numery startowe wydane podczas weryfikacji są bezzwrotne.  
 
13. Pakiety startowe. 
 W skład pakietów startowych wchodzą: 

 medal okolicznościowy 

 bezzwrotny numer startowy 

 okolicznościowy worek/torba 

 woda i baton 

 gadżety i upominki od sponsorów 
 
 
14. Postanowienia końcowe: 

 Impreza odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę 

 Impreza ma charakter rekreacyjny 

 Regulaminy i mapki biegu będą dostępne na stronie internetowej imprezy  

 Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków  

 Sprawy sporne nie ujęte w wyżej wymienionych regulaminach rozstrzyga sędzia konkurencji lub organizator 

 Organizator określi reguły sanitarne związane z organizacją biegu – zostaną one przedstawione na stronie 
internetowej imprezy 

 
Dodatkowe informacje w sprawach biegu można uzyskać u Romana Sobańskiego, tel. 881-295-429. 
 
 
 

Projekt współfinansowany jest przez Gminę Tarnowo Podgórne. 
  
 
 
 
 
                    


