
REGULAMIN 

III BIEGU “PO KREW” 

Organizator: 

● Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Medyk” 

Współorganizatorzy: 

● Stowarzyszenie „Zielona Góro Zacznij Biegać”, 

● Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. 

Patronat: 

● Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbieta Anna Polak 

Data i miejsce: 

1. Bieg odbędzie się 21 marca 2019 roku (czwartek) w Zielonej Górze. 

2. Miejsce biegu to Park Tysiąclecia w Zielonej Górze. 

3. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 1,6 km. 

4. Start przewidziany jest na godzinę 12.00 

 

Cel imprezy: 

1. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży        

zamieszkującej Zieloną Górę i okolice. 

2. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku. 

3. Promocja krwiodawstwa jako formy ratowania życia. 

4. Promocja terenów rekreacyjnych w granicach miasta Zielona Góra. 

5. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

6. Promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności. 

7. Prezentacja oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i       

Ustawicznego “Medyk”. 

 

 

 



Uczestnictwo i zgłoszenia: 

1. Uczestnikami III Biegu “Po krew” mogą być:  

● mieszkańcy Zielonej Góry i okolic powyżej 16 roku życia. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18 marca 2019 roku na stronie           

www.super-sport.com.pl 

3. Limit uczestników III Biegu po krew  to 100 osób. 

4. Organizator biegu nie pobiera opłaty startowej. 

5. Organizator biegu nie zapewnia pomiaru czasu. 

6. Organizator zapewnia wspólną rozgrzewkę przed biegiem. 

7. Organizator zapewnia pakiet startowy w skład którego wchodzi: 

● numer startowy 

● agrafki 

8. Pakiety startowe wydawane będą w Biurze Zawodów (budynek Medyka)          

w dniu 21.03.2019 od godziny 10.30 do godziny 11.45 po podpisaniu           

oświadczenia o braku zdrowotnych przeciwwskazań uczestników do startu        

w biegu oraz zgody opiekuna prawnego w przypadku osoby         

niepełnoletniej, na jej uczestnictwo w biegu. 

9. 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. 

 

Rozstrzygnięcie biegu i nagrody: 

1. Każdy uczestnik, który przekroczy linię mety otrzymuje pamiątkowy        

medal. 

2. Wygrywa uczestnik, który pierwszy dotrze do linii mety i przekroczy ją. 

3. Nagrodą za pierwsze i drugie miejsce w kategoriach będą pamiątkowe          

puchary i dyplomy. 

4. Wszyscy uczestnicy obu biegów mają zagwarantowaną wodę, ciepły napój         

i poczęstunek po zakończeniu zawodów. 

 

http://www.super-sport.com.pl/


Program imprezy: 

10.00 – 11.45 – biuro zawodów 

10.00 – start imprezy “Dzień zdrowia z Medykiem” 

11.00 – 14.00 – oferta edukacyjna szkoły CKZiU „Medyczna przychodnia na           

wesoło” 

11.00-14.00 - maraton masażu - ustanowienie rekordu Polski w masażu 24           

godzinnym 

11.00-14.00 miasteczko Medyka - warsztaty prozdrowotne 

11.00-14.00 zbiórkę krwi w RCKiK 

11.45 – rozgrzewka 

12.15 – „Bieg po krew” – dystans 1600 m 

12.30 – wręczenie medali 

Finansowanie: 

1. Koszty związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa organizator. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych        

wypadków. 

2. Organizator zapewnia opiekę lekarską. 

3. Uczestników biegu obowiązuje strój oraz 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. W trakcie imprezy odbywać się będzie Dzień Otwarty Centrum Kształcenia          

Zawodowego i Ustawicznego “Medyk”, a w związku z tym liczne imprezy           

towarzyszące. 



7. W trakcie imprezy będzie możliwość oddania krwi. 

8. Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo do         

nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych,      

wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być        

bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych,      

katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony        

internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza,        

że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia          

jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym        

punkcie. 

9. Udział w Biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie          

danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji Biegu 

10.W szkole dostępny będzie bezpłatny depozyt oraz szatnia. 

11.Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. 


