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Regulamin „Biegu Pamięci Janka Bytnara” 

1. Organizator: Fundacja Centrum Animacji Społecznej w Cmolasie, Fundacja na 

Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej.   

2. Cel imprezy: Uczczenie pamięci Janka Bytnara – bohatera Kolbuszowej, 

propagowanie aktywności fizycznej i sportu, popularyzacja Nordic Walking                             

i biegów jako prozdrowotnej aktywności fizycznej i sportu dla różnych środowisk. 

 3. Partnerzy: Powiat Kolbuszowski, Gmina Kolbuszowa, , LO im. Janka Bytnara  

w Kolbuszowej, Związek Strzelecki Strzelec, ZHP Janka Bytnara Kolbuszowa, 

Zarząd Osiedli 1,2,3; Fundacja Serce, Warsztaty Terapii Zajęciowej CDRz  

w Kolbuszowej. 

4. Termin i miejsce: 06.05.2018r. Kolbuszowa. Start i meta obiekt Liceum 

Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. Trasa przebiega ulicami Kolbuszowej:                        

2 pętle poszczególnymi ulicami : ul. Jana Pawła II – ul. Wojska Polskiego –  

ul. Ks. Dunajeckiego – ul. Partyzantów – ul. Jagiellońska  – ul. Krzaklewskiego – 

ul. Grunwaldzka – ul. Szopena – ul. Jana Pawła II.  

Biuro zawodów przy LO w Kolbuszowej. 

5. Program Zawodów: 

16:00 Biegi młodzieżowe dla Przedszkolaków, uczniów szkół Podstawowych                         

i Gimnazjów na terenie obiektu LO.  

17:00 Bieg Główny i Rajd Nordic Walking na dystansie 6 km.  

Ok. 18:30 dekoracja wszystkich uczestników biegów na terenie LO                                            

w Kolbuszowej.  

  

6. Warunki uczestnictwa:  

• Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

• Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.  

• Zgłoszenia do biegów od godz. 15 do 16.45 w biurze zawodów na terenie LO.  

• Kwota wpisowego: 10 zł. Biegi dziecięce bezpłatne. 

• • Ilość miejsc dot. biegu głównego – 150. 

• • Ilość miejsc dot. Rajdu Nordic Walking- 60. 
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• • Prawo startu mają osoby, który wypełniły formularz zgłoszeniowy oraz 

wpłaciły wpisowe. 

• • Osoby niepełnoletnie muszą w biurze zawodów przedstawić zgodę rodziców 

lub opiekunów prawnych na start w biegu głównym. 

• • Na mecie każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy 

oraz posiłek regeneracyjny. 

• • W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym 

przydzielonym przez organizatora.  

• Biuro zawodów, depozyt i parking znajdować się będą przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Kolbuszowej – ul. Jana Pawła II 8, Kolbuszowa.  

• Zgłoszenia i wydawanie pakietów startowych (zawierających T-shirt i numerek 

startowy) w dniu: 06 maja od godz. 15:00  

• Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 

obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.  

• Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik 

rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się                                                  

z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko 

startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

• Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał 

się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania  

7. Dodatkowe informacje: 

 • Organizatorzy nie zapewniają elektronicznego pomiaru czasu.  

• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i za rzeczy zgubione.  

• Organizator zapewnia depozyt, szatnie oraz parking.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.  

 • Limit czasowy w biegu głównym to 90 min.  

• Po zakończeniu zawodów nie ma możliwości odebrania pakietów startowych.  

• Opłata startowa nie podlega zwrotowi.  
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• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

• Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.  

• Nagrodami dla uczestników 3 pierwszych miejsc biegu głównego dla Kobiet                     

i Mężczyzn oraz Rajdu Nordic Walking dla Kobiet i Mężczyzn będą puchary 

• W poszczególnych biegach młodzieżowych trzy pierwsze miejsca otrzymają 

dyplom i statuetki.  


