
REGULAMIN BIEGU 
 

Towarzyskie przejście z kijami „LEDWIE DYCHA” o Puchar Wójta Gminy Jeżów Sudecki 
 

I. CEL 

 
Popularyzacja i upowszechnianie rekreacji na świeżym powietrzu  jako zdrowej i prostej 
formy aktywności fizycznej. Promocja Gór Kaczawskich i Gminy Jeżów Sudecki w Polsce.  
 

II. ORGANIZATOR 

 
Fundacja VITAMINEO przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Gminy Jeżów Sudecki 
,Aeroklubu Jeleniogórskiego. Sponsor główny STOOR (bielizna i odzież termo-aktywna oraz 
JB Hurtownia Materiałów Ściernych i  Narzędzi. 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 

 
Marsz wystartuje w  dniu 18.11.2017 r. o godzinie 11.30  na dystansie ledwie 10 kilometrów   
po drogach leśnych i szutrowych masywu Góry Szybowcowej i Góry Stromiec. Start i meta 
zlokalizowane będą na Górze Szybowcowej. Biuro zawodów znajdować się będzie w 
restauracji „Hexa-66” na Górze Szybowcowej.  

 
 

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

 
1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia  18.11.2017 r. ukończy 7 lat i 
nie przekroczy lat 99 . Dzieci maszerują pod opieką rodziców lub opiekunów.  
 
2. Wszyscy zawodnicy w tym zapisani w biurze zawodów w dniu marszu   muszą poddać się 
weryfikacji w godzinach  od  8:30 do  11.00 i odebrać w tym czasie pakiet startowy.  
 
3. Marsz ma charakter towarzyski . Nie wprowadza się limitu czasu i wymogów formalnych 
co do stroju i wyposażenia indywidualnego. Wszyscy uczestnicy marszu , którzy jakkolwiek 
ukończą marsz otrzymają świadczenia przewidziane w pakiecie startowym. Dopuszcza się 
start jednego zawodnika z więcej niż dwoma  kiami. Pomoc innym zawodnikom na trasie jest 
wskazana i nie wyklucza zawodnika  z udziału w marszu.  
 
4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez organizatora  ich 
danych osobowych wyłącznie dla potrzeb procesu rejestracji  oraz na wykorzystanie ich 
utrwalonego wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych związanych z cyklem 
imprez biegowych na Górze Szybowcowej  „ RuneXTreme  Ledwie Dycha”. 
 

 

VI. ZGŁOSZENIA I  OPŁATA WPISOWA 

 
 

 
Zgłoszenia elektroniczne oraz zapłatę  opłaty startowej  należy dokonywać wyłącznie poprzez 
formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej  www.super-sport.pl  w terminie od 
15.11.2017 roku. w stałej i nie zmiennej kwocie 30 zł.  



 
W ramach opłaty startowej zawodnik  otrzyma następujące świadczenia :  
 
 
Pakiet towarzyski  : Numer startowy,posiłek po biegu, pamiątkowy medal okolicznościowy 
oraz chustę wielofunkcyjna z logotypem biegu.  Cena pakietu to 30 zł.  
 
 
 

IX  INFORMACJE PORZĄDKOWE 

 
 

1. Marsz  odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  
 
2. Organizator biegu zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami 
Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.  
 
3.Organizator  zastrzega sobie prawo do  zmiany regulaminu o której poinformuje wszystkich 
uczestników w wybrany przez siebie sposób ( droga elektroniczna lub komunikat ) 
wywieszony w biurze zawodów.   
 
Jelenia Góra, 14 sierpnia 2017 roku.  
 
 
 

Z upoważnienia organizatora  Krzysztof Majka  

 
 
 
 
 


