
Regulamin XIX edycji spotkań biegowych  

Zielona Góro Zacznij Biegać 

 

ORGANIZATOR SPOTKAŃ BIEGOWYCH 

1. Organizatorem XIX edycji spotkań biegowych jest Stowarzyszenie “Zielona Góro Zacznij 

Biegać”. 

PATRONAT 

1. Spotkania biegowe Zielona Góro Zacznij Biegać zostały objęte patronatem przez Prezydenta           

Miasta Zielonej Góry Janusza Kubickiego oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej             

Górze. 

CEL 

Celem organizacji XIX edycji spotkań biegowych ZGZB jest : 

● popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, 

● promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie, 

● promocja Miasta Zielona Góra. 

CZAS I MIEJSCE 

1. Spotkania biegowe XIX edycji ZGZB będą odbywały się przez 6 tygodni w terminie od 19               

października  2019 roku do 30 listopada 2019 roku. 

2. Każde spotkanie biegowe  będzie trwało około 45 minut i składa się z trzech części: 

● rozgrzewki, 

● treningu zasadniczego, 

● rozciągania. 

3. Miejscem zbiórki przed każdym treningiem jest stadion lekkoatletyczny Miejskiego Ośrodka          

Sportu i Rekreacji przy ulicy Urszuli 3a w Zielonej Górze . 

4. Spotkania biegowe odbywają się 3 razy w tygodniu: 

● poniedziałek godzina 19.00, 

● środa godzina 19.00, 

● piątek godzina 19.00. 

Wyjątkiem jest termin inauguracji tj 19.10.2019 oraz zakończenie 30.11.2019, które będą miały            

miejsce w sobotę o godzinie 10.00. 



5. Spotkania biegowe odbywają się na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Urszuli 3a bądź            

ścieżkach biegowych MOSiR-u. 

6. Spotkania biegowe odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne. 

7. Uczestnicy spotkań proszeni są o punktualne stawienie się w wyznaczonym miejscu zbiórki. 

8. W trakcie trwania XIX edycji ZGZB uczestnicy będą mogli skorzystać z pomiaru składu ciała              

oraz spotkania z dietetykiem. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną poinformowani w           

trakcie trwania XIX edycji ZGZB. 

9. W dniu 30 listopada odbędzie się  Finał XIX edycji ZGZB . 

10. Każdy uczestnik XIX edycji ZGZB, który ją ukończy, otrzyma od Organizatora pamiątkowy            

certyfikat. 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

1. Warunkiem uczestnictwa w każdym cyklu spotkań jest wypełnienie formularza rejestracyjnego          

na stronie www.super-sport.com.pl do dnia 18.10.2019. Po wysłaniu zgłoszenia osoba          

rejestrująca otrzymuje mail zwrotny informujący o dokonaniu rejestracji. 

2. Zapisy zostaną zamknięte po przekroczeniu liczby 50 uczestników. 

3. Opłata rejestracyjna wynosi 20 zł i powinna być uiszczona na konto Organizatora, najpóźniej             

do 18.10.2019.  

4. Nr konta bankowego: 

Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać 

ul. Władysława Jagiełły 4 

65-245 Zielona Góra 

80 1090 1535 0000 0001 2320 3042 

Tytułem: XIX edycja darowizna na cele statutowe imię i nazwisko 

6. Opłata w całości przeznaczona na cele statutowe stowarzyszenia. 

7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

8. Poniesiona przez uczestnika opłata w przypadku jego rezygnacji z uczestnictwa w XIX edycji             

ZGZB nie może być przeniesiona na innego uczestnika. 

9. Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i            

zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych            

osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

10. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej jest jednoznaczne z           
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych            

w środkach masowego przekazu i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora             

na adres mailowy uczestników informacji dotyczących organizowanych imprez. 

http://www.dostartu.pl/


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas trwania każdego spotkania biegowego jego uczestnicy powinni stosować się do           

zaleceń prowadzącego. 

2. Zaleca się, aby każdy uczestnik spotkania biegowego miał obuwie sportowe i odzież            

przystosowaną do biegania oraz do aktualnych warunków pogodowych. 

3. Prowadzący ma prawo odmówić udziału w spotkaniu biegowym osobom znajdującym się pod            

wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowującym się agresywnie. 

4. Organizator nie zapewnia szatni oraz opieki nad rzeczami osobistymi uczestników spotkań           

biegowych. 

5. Uczestnicy spotkań biegowych zobowiązani są do uszanowania miejsc spotkań biegowych oraz           

ogólnych zasad w nich panujących, jak również pracy poszczególnych prowadzących spotkania           

biegowe. 

6. Uczestnicy powinni posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,         

uzyskane we własnym zakresie. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o udziale w spotkaniach biegowych na            

własną odpowiedzialność oraz braku przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń fizycznych, które          

Organizator przekaże na pierwszym spotkaniu. 

8. Niepełnoletni uczestnicy muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w          

spotkaniach. 

9. Niepełnoletni uczestnicy poniżej 16 roku życia muszą przebywać na stadionie pod opieką            

opiekuna prawnego. 

10. Uczestnicy po ocenie charakteru zajęć oraz potencjalnego ryzyka podczas pierwszego          

spotkania biegowego, dobrowolnie i bez przymusu decydują się na podjęcie ryzyka odbycia            

całego cyklu spotkań biegowych. 

11. Uczestnicy spotkań biegowych wyrażają zgodę by w zakresie dopuszczalnym przez właściwe           

przepisy prawa, Organizator fotografował ich w trakcie spotkań biegowych, a następnie           

zamieścił wybrane przez niego fotografie na FanPage’u na Facebooku. 

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w czasie trwania spotkań biegowych. 

 


