
 
 

Bieg Niepodległości 
pod patronatem Wójta Gminy Łabunie 

11 listopada 2018 r. 
 
 

REGULAMIN 
 
I. CEL IMPREZY: 
1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej i prozdrowotnej. 
2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Łabunie. 
3. Uświetnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
 
II. ORGANIZATOR: 
Referat Promocji i Rozwoju Gminy, Animatorzy sportu, KGW Łabuńki Pierwsze, OSP 
Łabuńki, Rada Sołecka Łabuńki Pierwsze 
 
III. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE BIEGÓW: 
W ramach imprezy rozegrany zostanie bieg ze startu wspólnego: Dystans: 1918 m. 
Dzieci (pow.10 lat), młodzież (do 16 lat)  i kategoria OPEN (Kobiety, Mężczyźni - powyżej 
16 lat) 
 
IV. ROZPOCZĘCIE IMPREZY, TRASA BIEGU: 
1.Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi 11.11.2018 r. o godz. 14:00. niedziela 
Start/Meta: Stara Wieś – cerkwisko. 
2. Centrum zawodów usytuowane będzie w Łabuńkach Pierwszych – Stara Wieś 
    Parking dla samochodów: Bar „Kuźnia” 
3.Trasa wyznaczona jest szosą asfaltową. 
4. Potwierdzenie startu do 13.45. 
 
V. ZAPISY: 
1. Zapisy do 6 listopada 2018 r. tel. 846116024, a.piela@labunie.com.pl 
W przypadku większej ilości zgłoszeń ze szkół jest możliwość podstawienia autobusu. 
 
VI. NAGRODY: 
1. Udział w biegu jest bezpłatny. 
2. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Zwycięzcy statuetki i drobne nagrody 
rzeczowe. 
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VII. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. W biegu mogą brać udział wszyscy chętni nie posiadający przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w biegu, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę 
startową.  
2. Do biegu dopuszczone zostaną osoby, które swoim podpisem potwierdzą akceptację 
Regulaminu biegu oraz zdolność do udziału w biegu. 
3. W biegu mogą brać udział osoby zapisane zgodnie z punktem V niniejszego 
regulaminu. 
4. Organizatorzy sugerują ubiór w barwach narodowych. 
 
VIII. INNE: 
1. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy. 
2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika zawodów ponosi 
wykonawca szkody. 
3. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez i wobec uczestników 
zawodów. 
4. Osoby niepełnoletnie startują i uczestniczą w Biegu za zgodą rodziców (lub prawnych 
opiekunów). 
5. Udział w Biegu jest dobrowolny. W Biegu uczestnicy startują na własną 
odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Biegu i w 
razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od organizatorów. 
6. Akceptując regulamin, wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych 
oraz wizerunku/ w przypadku osób niepełnoletnich- rodzic/ opiekun prawny wyraża 
zgodę w imieniu dziecka (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady z moją osobą) przez media 
i organizatorów (do celów związanych z organizacją biegu oraz relacjami fotograficznymi 
i telewizyjnymi z biegu). 
 


