
REGULAMIN 

Zawodów Biegowych „SMERFOWANIE PO TARTANIE 2”  28.10.2022 r. 

 

1. ORGANIZATOR 

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY 

 

      

Biuro zawodów: 

Stadion Sportowy przy ul. Sportowej 4 w MIEROSZOWIE, czynne godzinę przed rozpoczęciem biegu. 

 

2. CEL IMPREZY 

Popularyzacja biegów, jako formy rekreacji ruchowej. Upowszechnienie zdrowego trybu życia  

i aktywnego spędzania wolnego czasu. Zachęcenie do uprawiania sportu. Promocja Gminy Mieroszów 

oraz nowoczesnej infrastruktury sportowej. 

 

3. CHARAKTER IMPREZY 

Impreza skierowana jest do osób pełnoletnich (które w dniu zawodów. ukończyły 18 lat). 

 

4. DYSTANS 

3000m i 5000m 

 

5. LIMIT CZASU 

Zawodnika obowiązuje limit czasu wynoszący 5000m - 40 minut, 3000m - 30 minut. 

 

6. POMIAR CZASU 

Obowiązuje ręczny pomiar czasu - stopery. Każdy z zawodników będzie miał obowiązek pomiaru czasu 

we własnym zakresie (za pomocą własnego stopera w telefonie, zegarku, smartwatchu itp.)  

i okazania wyniku Organizatorowi zaraz po ukończeniu biegu. 

Zawodnicy zobowiązani są do posiadania numeru w widocznym miejscu. Numery startowe wydawane 

będą w biurze zawodów. 

Numery startowe muszą być przymocowane do odzieży sportowej na piersiach. 

Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz ich modyfikowanie. 

Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani. 

Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. 

Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest 

dyskwalifikowany. 



 

7. TERMIN I MIEJSCE STARTU BIEGU 

Miejsce – Stadion Sportowy przy ul. Sportowej 4 w Mieroszowie, 28.10.2022  godzina 19.00. 

 

8. TRASA 

3km i 5km 

Bieżnia tartanowa na Stadionie przy ul. Sportowej 4 w Mieroszowie. 

 

9. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów na stadionie od godz. 18.00 do 18.45 w dniu startu tj. 

28.10.2022 r. 

10. LIMIT UCZESTNIKÓW 

5O osób (suma wszystkich zawodników NA KAŻDYM Z DYSTANSÓW ). 

 

11. OPŁATA STARTOWA 

Opłata startowa wynosi 20 zł dla mieszkańców Gminy Mieroszów 10 zł. 

12. KLASYFIKACJE 

PIERWSZE TRZY MIEJSCA OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN 

 

13. NAGRODY 

3.miejsca open  kobiet  i mężczyzn– puchar. 

 

14. DANE OSOBOWE 

Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi 

warunek uczestnictwa w wydarzeniu. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest również podpisanie oświadczenia i wyrażenie zgody na 

publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych  

w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na 

wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach 

eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie  

i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach 

telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady 

i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, 

w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być 



wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych 

z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. 

 

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Warunkiem startu w zawodach biegowych jest wyrażenie przez zawodnika zgody na udział  

w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, 

iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że 

udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko  

i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci),  

a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza oznacza, że zawodnik ocenił 

charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach biegowych  

i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach na własną odpowiedzialność. 

16.  Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do Organizatora. 

17. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie, ma jednak obowiązek 

poinformowania o tym fakcie uczestników poprzez odpowiedni wpis na stronie Facebook-owej 

wydarzenia. 

 

       W imieniu Organizatora  

      Mieroszowskie Centrum Kultury 

 


