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REGULAMIN 

1. RODZINNEGO BIEGU Z DOROTĄ 

 

I. Cel imprezy: 
 

1. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia. 

2. Upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu. 

3. Wspieranie więzi rodzinnych, poprzez współpracę drużynową. 

4. Promocja walorów turystycznych miasta Żagań i powiatu żagańskiego. 

5. Rodzinne świętowanie Dnia Ojca. 
 

II. Organizatorzy: 
 

1. Burmistrz Miasta Żagań – Daniel Marchewka. 

2. Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu. 
 

III. Współorganizatorzy: 
 

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Papuszy w Żaganiu. 

2. Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. 

3. Centrum Kultury w Żaganiu. 

4. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. 

5. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. 

6. Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
 

IV. Data i miejsce: 
 

1. „1. Rodzinny Bieg z Dorotą” odbędzie się w dniu 23 czerwca 2018 r. 

(sobota) o godz. 11.00 na terenie Parku Pałacowego (podzamcze) przy 

ulicy Szprotawskiej w Żaganiu.  

2. Trasa biegu o długości pętli 1000 m stanowi załącznik graficzny do 

niniejszego regulaminu. 

3. Start i meta – ścieżka spacerowa przy fontannie przed oranżerią rampową. 

4. Dystans: 

I część biegu – 2000 m (2 pętle x 1000 m) – biegną wyłącznie 

kapitanowie drużyn (osoby pełnoletnie) – start biegu godz. 11:00. 

II część biegu – 1000 m (1 pętla x 1000 m) – biegną wszyscy zawodnicy  

z drużyny, łącznie z kapitanem – start biegu ok. godz. 11:20. 

5. W biegach nie obowiązują limity czasowe. 
 

V. Uczestnictwo i zgłoszenia: 
 

1. „1. Rodzinny Bieg z Dorotą” jest biegiem zespołowym (rodzinnym), 

gdzie zespoły składają się z 3-osobowych drużyn. 
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2. 3-osobowe drużyny muszą posiadać w swoim składzie przynajmniej jedną 

osobę pełnoletnią (kapitana drużyny) i jedną osobę małoletnią. 

3. Kapitan drużyny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo drużyny  

w trakcie II części biegu i ponosi związane z tym ryzyko. 

4. Drużyna musi posiadać swoją nazwę, może to być np. rodowe nazwisko 

rodziny, ale równie dobrze może być to fikcyjna nazwa drużyny, np. 

Rodzina Muminków, Biegaczy itp. 

5. Drużyna może biec w przebraniach, np. w epokowych strojach z czasów 

panowania księżnej Doroty de Talleyrand – Périgord.  

6. Drużynowe zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej firmy Super Sport 

(www.super–sport.com.pl) w dniach od 10 maja 2018 r., od godz. 10:10 

do 18 czerwca 2018 r. do godz. 00:00 włącznie. Za zgłoszenie uważa się 

wypełnienie formularza i akceptację regulaminu. W zgłoszeniu należy 

podać dokładną nazwę drużyny zgodnie z pkt. 4. 

7. Limit uczestników biegu ustala się na 50 drużyn. 

8. Organizator biegu zapewnia pomiar czasu poprzez chip zamontowany na 

sznurówce obuwia lub numerze startowym. 

9. Organizator zapewnia pakiet startowy, w skład którego wchodzi: 

 Numer startowy, 

 Agrafki, 

 Gadżety (w miarę możliwości organizatora). 

10. Pakiety startowe wydawane będą w Biurze Zawodów zlokalizowanym  

w namiocie usytuowanym w Parku Pałacowym (podzamcze – obok 

start/mety) w dniu 23 czerwca 2018 r., w godz. 09:00 – 10:30, po 

przedstawieniu przez uczestnika oświadczenia o braku zdrowotnych 

przeciwwskazań do startu w biegu oraz zgody opiekuna prawnego na 

jego uczestnictwo w biegu. 

11. Pobranie numeru startowego i podpisanie oświadczenia jest 

równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika 

dla potrzeb organizatora. 

12. Opłata startowa w biegu wynosi 60,00 zł, za 3-osobową drużynę, przy 

dokonaniu rejestracji elektronicznej. W przypadku płatności w biurze 

wydawania numerów (gdy będą wolne miejsca) opłata wynosi 75,00 zł, 

za 3-osobowa drużynę. 

 

VI. Oświadczenia i zgody opiekunów prawnych: 

 

1. Oświadczenia oraz zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej są do 

pobrania na stronie www.super-sport.com.pl oraz będą dostępne w Biurze 

Zawodów przy odbiorze pakietów startowych. 

 

http://www.super-sport.com.pl/
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VII. Rozstrzygnięcie biegu i nagrody: 

 

1. Każda drużyna, która przekroczy linię mety w II części biegu 

otrzyma pamiątkowe medale (jeden medal dla każdego zawodnika  

w drużynie). 

2. Wygrywa drużyna, która osiągnie najlepszy wynik minutowy netto. 

Wynik drużynowy w klasyfikacji generalnej będzie sumą czasów 

poszczególnych zawodników w drużynie (czas kapitana drużyny w I 

etapie biegu oraz trzy czasy zawodników w II etapie biegu). 

3. Nagrody w postaci pamiątkowych pucharów otrzymają drużyny, które 

zdobędą I, II i III miejsce w klasyfikacji generalnej. 

4. Dodatkowo Organizator wybierze i nagrodzi jedną drużynę  

w kategorii za najlepsze przebranie. 

5. Wszyscy uczestnicy biegu mają zagwarantowaną wodę na mecie. 

 

VIII. Program zawodów: 
 

1. 09.00 – wydawanie pakietów startowych oraz rejestracja uczestników 

biegu, podpisanie oświadczeń i zgód na udział dziecka w biegu. 

2. 10.00 – 13.00 – strefa relaksu (leżaki, kącik dla dzieci). 

3. 11.00 – start biegu – I etap (2 x 1000 m) – kapitanowie drużyn, 

4. 11.20 – start biegu – II etap (1 x 1000m) – pełne drużyny. 

5. 12.00 – wręczenie pucharów zwycięzcom. 

6. 12.30 – zakończenie imprezy. 

 

IX. Postanowienia końcowe: 
 

1. Uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

2. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przedmedyczną. 

3. Uczestników biegu obowiązuje obuwie sportowe w czasie biegu. 

4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

5. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez 

zabezpieczenia lub skradzione w czasie imprezy. 

6. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. 

 

X. Kontakt z organizatorem: 

 

Tel. 684776464, e-mail: sekretariat@palacksiazecy.pl  
 

 

 

mailto:sekretariat@palacksiazecy.pl
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1. RODZINNY BIEG Z DOROTĄ – TRASA BIEGU 

PĘTLA 1000 m 
 

 

 

A – START  

B – META 

 


