
      REGULAMIN 
                    II EDYCJI MIĘDZYPOKOLENIOWEGO BIEGU   
                                           W  JAŚKOWICACH 

 
1. Cel imprezy: 
Popularyzacja biegów jako najprostsza forma ruchu na świeżym powietrzu. 
Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców Sołectwa Jaśkowice 
Promocja gminy Skawina 
2. Organizatorzy: 
Urząd Miasta i Gminy Skawina 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek 
Sołtys i Rada Sołecka Jaśkowice 
3. Termin i miejsce: 
Bieg odbędzie się w dniu 23.09.2017r.lub 30.09.2017r. pomiędzy godz. 11.00 a 12.30  
(warunki pogodowe) na dystansie;  
Kategoria wiekowa; od 7 do 18 lat; dystans wynosi 500 m. 
Kategoria wiekowa; od 19 do 50 lat; dystans wynosi 1 km 
Kategoria wiekowa; od 50 do 60 lat; dystans wynosi 300 m 
Kategoria wiekowa; powyżej 60 lat; dystans wynosi 200 m. 
Start biegu znajdować się będzie we wsi Jaśkowice; wyznaczony odcinek drogi gminnej  
Bęczyn-Jaśkowice lub drogi gminnej w kierunku dawnego stawu. 
meta – Jaśkowice – parking przed Domem Ludowym. 
Trasę stanowić będzie droga asfaltowa. 
4. Warunki uczestnictwa 
Ukończenie 7 roku życia. 
Zgłoszenie swojego udziału do dnia rozgrywania zawodów. 
Złożenie wymaganych druków (oświadczenie o zdolności do udziału w biegu, 
pozwolenie rodzica lub opiekuna prawnego  – w przypadku osób niepełnoletnich). 
5. Zgłoszenia 
Zawodnicy dokonują zgłoszenia drogą elektroniczną na adres; jozef8143@interia.pl 
lub też w formie papierowej do dnia zawodów. Zawodnik, który nie dokona zgłoszenia drogą 
elektroniczną ,będzie mógł to uczynić u Organizatora Biegu  w dniu zawodów do godz. 10.30.  
Wówczas zawodnik na miejscu wypełnia oświadczenie o zdolności do udziału w biegu 
/zawodnicy niepełnoletni dodatkowo zezwolenie rodzica lub opiekuna prawnego / 
6. Sprawy organizacyjne: 
    Wszyscy uczestnicy biegu zostaną zaopatrzeni w napoje. 
7. Nagrody 
Organizatorzy przewidują następujące nagrody w poszczególnych kategoriach: 
w klasyfikacji osobno kobiet i mężczyzn – puchary  i dyplomy. 
za I, II, III miejsce w kategoriach wiekowych – puchary i dyplomy. 
dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg – dyplomy 
8. Kategorie wiekowe 
K: 7 - 10 lat M: 7 - 10 lat 
K: 11 - 18 lat M: 11 - 18 lat 
K: 19 – 50 lat M: 19 – 50 lat 
K: 50 -  60 lat M: 50 -  60lat 
K: powyżej 60 lat M: powyżej 60 lat 
9. Postanowienia końcowe 
Organizator nie pobiera wpisowego od uczestników biegu. 
Organizator zapewnia opiekę medyczną, napoje i posiłek regeneracyjny. 
Organizator zobowiązuje się do właściwego oznakowania trasy. 



Wręczenie nagród odbędzie się w tym samym dniu  na placu  
      przy Domu Ludowym w Jaśkowicach.  
Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności  
      i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem. 
Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania oraz filmowania każdego  
      z uczestników biegu w celu promocji i reklamy wydarzenia sportowego. 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć, 
      materiałów filmowych przedstawiających uczestników zawodów w celach 
      promocyjnych. 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie , a także  
      do przyznania nagród uczestnikom wg uznania ( osoby starsze, niepełnosprawne itp.). 
     
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 
122706446  lub  668486978 Józef Tomczak 


