
REGULAMIN 

Gminny Dzień Sportu i Pożarnictwa 

BIEG GŁÓWNY 

28.05.2016 

 

I. Organizatorzy: 
Urząd Gminy Choczewo 

II. Termin 
28 maja 2016 godz. 14.00 

III. Trasa 
Trasa rozpoczyna się na Gminnych Obiektach Sportowych w Choczewie na głównej płycie 
boiska. Przebiega przez Dolne Choczewo na terenie ulic: Łąkowa, Świerkowa, Tadeusza 
Kościuszki, Lisia, Władysława Reymonta, Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Jana 
Matejki, Adama Mickiewicza, Tadeusza Kościuszki, Kusocińskiego i z powrotem na 
Gminne Obiekty Sportowe. Cała trasa biegu wynosi ok. 5 km. Organizatorzy przewidzieli 
dwie strefy kibicowania dla dzieci przedszkolnych – pierwsza na wysokości 1 km, druga 
pod koniec trasy na ul. Kościuszki.  

IV. Uczestnictwo 
W biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat ( zawodnicy 
niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą 
zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 28.05.2016 r. W czasie weryfikacji 
zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia. 
Branie udziału w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do stosowania  się do zaleceń osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia 
Organizatora. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowania 
stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. Uczestnicy  
oświadczają na piśmie, że ich stan  zdrowia pozwala na wzięcie udziału w biegu. 
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw NW! 

V. Zgłoszenia 
Rejestracja zgłoszeń  kierowana do Joanny Tatak-Flis, /tel. kom. 601 871 873,  lub pod 
adres e-mail: kultura@choczewo.com.pl 

VI. Biuro Zawodów: 
Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy pok. Nr 2 w CIT, ul. Pierwszych Osadników 17, 
84-210 Choczewo 

VII. Finasowanie: 
Udział w biegu jest bezpłatny. 

VIII. Nagrody 
I miejsce – bon o wartości 200 zł do sklepu Media Expert 
II miejsce – bon o wartości 100 zł do sklepu Media Expert 
III miejsce – bon o wartości 50 zł do sklepu Media Expert  
Nagroda dla Najszybszej zawodniczki – bon o wartości 50 zł do sklepu Media Expert 
 
Dodatkowo dla każdej nagrody medal i statuetka.   

IX. Postanowienia Końcowe 
Organizator zapewnia opiekę medyczną. W biegu nie mogą brać udziału osoby, które 
znajdują się pod wpływem środków odurzających. Zabrania się biegania z wózkami, 
kijami itp. sprzętem oraz w asyście rowerzystów i „rolkarzy”. Każdy zgłoszony zawodnik 
jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu oraz przepisów dotyczących strefy 
przygranicznej. Biuro zawodów w dniu Gminnego Dnia Sportu znajdować się będzie na 
scenie na Gminnych Obiektach Sportowych.  

 


