
 

Biegamy dla Miłosza 

R E G U L A M I N 
 

I. CEL IMPREZY:  

1. Zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitacje pooperacyjna dla Miłosza Kleinschmidt. 

Miłosz urodził się z przerostem połowiczym lewostronnym. Choruje również na padaczkę oraz na 

niedoczynność tarczycy. Obecnie jest pod opieka neurologa, onkologa, ortopedy, endokrynologa 

oraz neurologopedy. 

Numer zbiórki publicznej fundacji : 2014/2106/OR 

W czasie zawodów  odbędzie sie też dobrowolna zbiórka do fundacyjnych puszek. 

2. Popularyzacja biegania jako uniwersalnych form aktywności fizycznej dla każdego.  

 

II. ORGANIZATOR  

1. Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki w Tychach  

ul. Sikorek 2,   

43-100 Tychy 

e-mail spla.tychy@gmail.com  

NIP: 646-288-98-09 KRS 0000359679 

Dodatkowe Informacje na temat biegu można uzyskać  

Anna Wolna tel. 669 503 298 pomoc.miloszwi@wp.pl 

Szymon Wdowiak tel. 883 902 490 sz.wdowiak@gmail.com 

Kazimierz Adamczyk tel. 604 848 919 adamczyk.kazimierz@gmail.com 

2. Współorganizatorzy:  

 MOSiR Tychy  

 Fundacja Tak 

 Underground Pub 

 Qusidla – pracownia rękodzieła w Tychach 

 Centrum Terapeutyczno – Edukacyjne Integra 

 Gabinet Terapeutyczny Dobry Start 

 Foto & Repo Klaudia 

 Pracownia Terapeutyczna dzieci i niemowląt Dla Ciebie 

 Decathlon 

 Klub biegacza 40-latek Tychy  

 

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA:  

1. Bieg odbędzie się 9 kwietnia 2017 roku.  

2. Miejsce startu: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, ul. Parkowa 17, Tychy. 

3. Biuro zawodów, start i meta usytuowane będą na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy 

Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany.  

4. Godzina startu biegu głównego 11.00. 

5. Długość trasy biegu – 10km 

6. Długość trasy Nordic Walking 6,5km. 

7. Charakterystyka trasy: Trasa płaska, bardzo szybka, nawierzchnia asfalt oraz utwardzone ścieżki. 

8. Elektroniczny pomiar czasu. 
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IV. UCZESTNICTWO  

1. W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat do dnia zawodów.  

2. W marszu Nordic Walking dopuszcza się uczestnictwo dzieci poniżej 16 lat, pod warunkiem 

wspólnego marszu z opiekunem prawnym i złożenia pisemnej odpowiedzialności opiekuna za 

dziecko. 

3. Uczestnicy biegu oraz marszu, dokonując rejestracji oświadczają, że nie mają żadnych 

przeciwskazań zdrowotnych oraz startują na własna odpowiedzialność. 

4. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków 

niniejszego regulaminu.  

5. Minimalna opłata startowa za uczestnictwo w biegu  i marszu wynosi: 

 20,00 zł (opłata minimalna oznacza, że biegacz wpłaca wymaganą kwotę, może również 

wpłacić większą) 

Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na leczenie i rehabilitację Miłosza 

6. Opłaty przyjmowane będą na rachunek konta SPLA: 

Nr konta: BGŻ Tychy 24 2030 0045 1110 0000 0239 8580 , oraz w biurze zawodów nie 

później niż na 15 minut przed startem. 

Jako tytuł wpłaty proszę podać: Biegamy dla Miłosza, imię i nazwisko 

7. Uczestnik zostaje umieszczony na liście startowej po zaksięgowaniu opłaty startowej. 

 

V. ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się 

na stronie internetowej: www.zapisy.spla.com.pl , oraz w dniu 9 kwietnia 2017 w biurze 

zawodów w godzinach 9.00 – 10.45 

2. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu startu, w biurze zawodów 

w godzinach 9.00 – 10.45. 

 

VI. PROGRAM ZAWODÓW  

9.00 - 10.45 Biuro zawodów,  

11.00 – Start biegu głównego oraz marszu Nordic Walking,  

12.30 - poczęstunek, podsumowanie zawodów i zakończenie. 

VII. POSTANOWEINA KOŃCOWE  

1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.  

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.  

3. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.  

4. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji. 

6. Uczestnik dokonując rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), do celów związanych z realizacją zadania oraz celów 

statutowych SPLA Tychy i MOSiR w Tychach. Zgadza się także, aby jego dane (imię, nazwisko, 

miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w intrenecie, mediach i zdjęciach z 

wyżej wymienionej imprezy. 
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