
Regulamin Biegu  
Czwarta Dziesiątka w Pustyni o Puchar Wójta Gminy  Dębica, 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica  

oraz Prezesa MULKS Pustynia 

1. Cel imprezy : 
a) Popularyzacja biegania ,jako formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Dębica i okolic, 
b) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
c) Promocja rekreacyjnych walorów w Gminie Dębica, 
d) Promocja  zdrowego stylu życia, 

 
2. Organizator:  Gminny  Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica oraz MULKS Pustynia 

3.   Współorganizatorzy: Urząd Gminy Dębica, Zespół Szkół w Pustyni, OCR Team Dębica 

4.   Sponsorzy: Olimp Sport Nutrition, DARCO Dębica, Sklep Sportowy SOCCER Dębica 

5.   Kontakt :  

a. Tomasz  Niedbalec  Tel.:  601951862  
b. Roman  Mazur   Tel.: 507834003   

e-mail: soccer@wp.eu 

6.   Termin i miejsce 

a. Data: 16. 09. 2017 (sobota) godzina 11:00 
b. Start i meta do biegu znajduje się na obiekcie  MULKS Pustynia 
c. Biuro  zawodów będzie w budynku klubowym czynne od godziny 9:00 

7.   Trasa biegu  

a. Dystans 10km 
b. Nawierzchnia: asfalt (70%), drogi utwardzone ( 30%) 
c. W biegu głównym obowiązuje  limit  czasowy – 100 min. Pozostanie na trasie biegu po 

upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonanie pomiaru czasu. 

8.  Klasyfikacja : 

a. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w kategorii OPEN. 
b. Nagrody zostaną wręczone pierwszej trójce zawodników w obu kategoriach. 
c. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony (np. skracanie trasy) zostaną 

zdyskwalifikowani.  

 9. Pomiar Czasu 

a. W biegu będzie wykonywany elektroniczny pomiar czasu przez Firmę-Kępa Sport 
b. Posiadanie numeru startowego z chipem jest  warunkiem wystartowania w biegu i 

sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 



c. Niewłaściwe zamocowanie chipa/numeru  startowego może  spowodować 
niesklasyfikowanie zawodnika. 

 

10. Nagrody i Świadczenia Dla Zawodników 

a. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze  miejsca  z każdej kategorii: Medale + nagrody finansowe. 
b. Dla wszystkich którzy ukończą bieg przewidziany jest medal lub proporczyk na mecie. 
c. Dla zawodników będzie przygotowany depozyt, do pozostawienia rzeczy osobistych. 
d. Dla zawodników będzie przygotowany jeden punkt z wodą ( na 5km) 

11.  Zgłoszenia do biegu i opłaty : 

a. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz  zgłoszeniowy do dnia 
13. 09. 2017r.na stronie http://kepasport.pl/  

b. Start w biegu jest odpłatny 30 zł . 
Sposób opłat PRZELEWEM. 
Wpłat można dokonać przelewem on-line TPAY.com na stronie www.kepasport.pl 
bezpośrednio po zapisaniu się lub z listy startowej (przycisk zapłać w kolumnie OPŁACONE); 
Dane do przelewu są podawane każdemu zawodnikowi z indywidualnym NUMER ID – 
którego nie wolno zmieniać – w celu poprawnego zaksięgowania wpłaty. 
 

c. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów w godzinach 8:00-9:00 
tylko w przypadku wolnych miejsc na liście startowej . Opłata startowa w dniu zawodów 
wynosi  50 zł dla wszystkich zawodników. Ilość numerów startowych w dniu zawodów 
ograniczona. 

d. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku niestawienia się do biegu. Jednocześnie 
zawodnik traci  prawo do pakietu startowego . 

e. Weryfikacja  do biegu odbędzie się w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 9:00 do 
10:30. 

f. W biegu przewidziany jest limit 100 miejsc  startowych – obowiązuje kolejność  wpłat opłaty 
startowej na wskazane przez Organizatora konto. 

12.   Uczestnictwo. 

a. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie 
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie 
dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.  

b. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i 
zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów. 

c. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 
d. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i 

rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.  
e. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.  
f. Każdy zawodnik  zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych  

osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym oraz wyraża 

http://kepasport.pl/


zgodę na publikację swojego wizerunku w celach promujących imprezę tj. w relacjach 
telewizyjnych, prasie oraz na stronach internetowych organizatorów . 

g. Administratorem danych osobowych zgłoszonych zawodników jest klub MULKS Pustynia. 
h. Dane zgłoszonych zawodników mogą być przekazywane do przetwarzania  podmiotom 

współpracującym przy organizacji biegu. 
i. Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy. 
j. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu 
k. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania.  

 

13.Postanowienia końcowe 

a. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu  imprezy na tablicy ogłoszeń  oraz 
na stronie MULKS Pustynia ( www.pustyniasport.pl) oraz www.kepasport.pl  

b. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne  
c. Organizatorzy nie odpowiadają  za rzeczy zagubione lub pozostawione. 
d. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji , Straży Gminnej oraz osób 

zabezpieczających trasę biegu. 
e. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin  
f. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  
g. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

http://www.pustyniasport.pl/
http://www.kepasport.pl/

