5. Pawłowicki Bieg Śladami Mielżyńskich
2 lipca 2022 roku

Regulamin Zawodów
(5. PBŚM na dystansie 10 km, Nordic Walking na dystansie 5 km kobiet i mężczyzn oraz „Bieg Szlachcica”
na dystansie ok. 1km dla dzieci)

I. Organizator.
Stowarzyszenie "Razem Dla Pawłowic" (fb.me/RazemDlaPawlowic)
Patronat medialny: Gazeta Panorama Leszczyńska, Gazeta ABC, Radio Elka, Gazeta Gminna –
Gmina Krzemieniewo.
II. Termin i miejsce. Trasa biegu.
1. Zawody odbędą się 2 lipca 2022 roku.
2. Start biegu oraz Nordic Walking nastąpi o godz. 10:00 spod pałacu w Pawłowicach
(ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice). „Bieg Szlachcica” wystartuje o godzinie 9.30.
3. Trasa zawodów będzie przebiegała w większości przez miejscowość Pawłowice.
4. Zawody odbędą się na ulicach częściowo ruchem kołowym.
5. Trasa będzie oznakowana.
6. Punkty z wodą będą usytuowane w okolicach startu i mety oraz na 4, 6 i 8 km dla
biegaczy oraz 2,5 km dla Nordic Walking.
7. Uczestnicy zawodów mają obowiązek respektować polecenia Policji, OSP oraz
pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.
8. Na potrzeby zawodów samochody parkować można przy bramie wjazdowej do parku.
III. Uczestnictwo.
1. W imprezie mogą brać udział zawodnicy, którzy do dnia 2 lipca 2022 roku będą mieć
ukończone 16 lat (osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę na udział w biegu od
rodziców bądź opiekunów prawnych). Górna granica wieku dla uczestników „Biegu
Szlachcica” to 15 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie zgłoszenia i wpłacenie opłaty
startowej na konto Stowarzyszenia „Razem dla Pawłowic”: 08 1600 1462 1836 1692
3000 0001.
Zgłoszenia do zawodów dokonuje się poprzez stronę tritime.pl.
3. Opłata startowa wynosi:
- 40,00 zł – wniesiona do 30 kwietnia 2022 roku,
- 50,00 zł – wniesiona między 1 a 31 maja 2022 roku,
- 60,00 zł – wniesiona między 1 a 17 czerwca 2022 roku,
- 100,00 zł – wniesiona między 18 a 24 czerwca 2022 roku,
- „Bieg Szlachcica” na dystansie 1 km jest bezpłatny.
4. O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.
5. Rejestracja bez dokonania wcześniejszej płatności nie zapewnia przyznania
numeru startowego.
6. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jak:
- przyjęcie warunków regulaminu biegu,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów
przeprowadzenia zawodów oraz na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku
w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej
przez organizatora oraz partnerów biegu.
7. Każdy zawodnik przed startem musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów
przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na karcie startowej.
8. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.
9. Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika.
10. W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy biegu otrzymują m.in.: numer startowy,
medal, napoje oraz dodatkowe pamiątki od sponsorów.
11. Limit uczestników Biegu wynosi 300 osób natomiast Nordic Walking 100 osób.
Limit uczestników „Biegu Szlachcica” wynosi 100 dzieci (zgłoszenia typu „kto pierwszy
ten lepszy”).
12. Organizator dopuszcza wcześniejsze zamknięcie listy startowej, z jednoczesnym
zamieszczeniem informacji o tym fakcie na profilu facebook’owym Stowarzyszenia

Strona 1

5. Pawłowicki Bieg Śladami Mielżyńskich
2 lipca 2022 roku
„Razem dla Pawłowic” (fb.me/RazemDlaPawlowic).
IV. Pomiar i limity czasu.
1. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.
2. Wszyscy zawodnicy podczas biegu zobowiązani są posiadać numery startowe
przymocowane z przodu koszulki startowej.
3. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości
lub w części oraz jego modyfikowanie.
4. Organizator określa limit czasu ukończenia: 1 godz. 30 min dla biegaczy oraz 1 godz.
dla Nordic Walking.
5. Uczestnicy biegu na 10 km, którzy na półmetku osiągną czas powyżej 50 minut,
zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
6. Pozostanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie
się do decyzji sędziów, przenosi na uczestników odpowiedzialność zgodnie
z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym i Kodeksu Cywilnego.
V. Biuro Zawodów, szatnie i depozyt.
1. Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście w Biurze Zawodów
po okazaniu dowodu tożsamości.
2. Biuro Zawodów usytuowane będzie w pałacu w Pawłowicach w godz. 8:00 – 9:30 w dniu
zawodów (zapisy, weryfikacja i wydawanie pakietów startowych).
3. W przypadku odbioru pakietu startowego zawodnika przez inne osoby, wymagane jest
okazanie wydrukowanej i podpisanej przez uczestnika karty startowej oraz kopii jego
dowodu tożsamości.
VI. Klasyfikacja i nagrody.
Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach:
- 10 km mężczyzn, Bieg
- 10 km kobiet, Bieg
- 5 km mężczyzn, Nordic Walking,
- 5 km kobiet, Nordic Walking,
- 1 km dla „Biegu Szlachcica” (wszystkie dzieci po ukończeniu biegu otrzymają
pamiątkowe medale).
Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie
się na ceremonii wręczenia.
VII. Postanowienia końcowe.
1. Uczestników zawodów obowiązuje niniejszy Regulamin.
2. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb
porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu.
3. Organizator ma prawo usunąć z trasy zawodów oraz terenu imprezy osoby, które
w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowają
się niezgodnie z Regulaminem.
4. Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
5. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy
imprezy lub organizacje delegujące.
6. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w czasie trwania Biegu na jego
trasie i mecie.
7. Uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem
Organizatora w związku z rywalizacją, z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody
wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie
może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
8. BŚM jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne
na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się
udziałem zawodnika w czasie zawodów, wymaga osobnej polisy wykupionej
indywidualnie przez uczestnika.
9. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do godz. 13:00 po
uiszczeniu opłaty w kwocie 500 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie
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rozpatrzonego protestu na rzecz wnoszącego.
10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację
zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na
osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania
imprezy.
12. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa
zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
Uczestników w wyniku udziału w biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia
takich szkód.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem COVID-19 każdy Uczestnik
imprezy zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w
dniu imprezy.
Jeżeli zawody, z przyczyn od nas niezależnych, nie będą mogły się odbyć w pierwotnym
terminie zostaną przełożone na inny. Wszystkie osoby, które zapisały się na nasz bieg i
go opłaciły z automatu zostaną przepisane na kolejny termin biegu.
Jeżeli jednak nie będzie on satysfakcjonujący to prosimy o kontakt mailowy
(razemdlapawlowic@gmail.com) w celu dokonania refundacji opłaty startowej.
14. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi.
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