
BIEGI COLOR PARK RUN 2015  

ORGANIZATOR 

Organizatorem biegu: COLOR PARK RUN jest: Stowarzyszenie „Biegam Po 
Górach” z siedzibą w Nowym Targu zwanego dalej biegiem. Kontakt: 
colorparkrun@gmail.com, tel. 608-065-615 

I. Cel 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  
   

II. Termin i miejsce 

1. Bieg odbędzie się 03.05.2015 

2. Start biegu na 1,5 km rozpocznie się o godzinie 12:00  

3. Start biegu na 3 km rozpocznie się o godzinie 12:25 

4. Start biegu na 6 km rozpocznie się o godzinie 13:00  

5. Program imprezy: 

10:30- otwarcie biura zawodów 

12.00 – start biegu na 1,5km 

12.25 – start biegu na 3 km (limit dla trasy 1,5 km) 

13.00 – start biegu na 6 km (limit dla trasy 3 km) 

14.00 – zamknięcie tras, zakończenie biegów (limit dla trasy 6 km) 

14.30 – oficjalne zakończenie zawodów,  

6. Biuro zawodów mieścić się będzie na rynku w Nowym Targu i czynne będzie: 

w dniu 03.05.2015 od godziny 10:30. 

 

III. Limit czasu 

1.  Zawodników startujących o godzinie 12:00 obowiązuje limit czasu wynoszący 

25 minut 

2. Zawodników startujących o godzinie 12:25 obowiązuje limit czasu wynoszący 
35 minut  
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4. Zawodników startujących o godzinie 13:00 obowiązuje limit czasu wynoszący 

60 minut 

  

IV. Punkty kontrolne 

1. Na trasie biegu będą rozstawione punkty kontrolne, nieobecność na 
którymkolwiek z punktów skutkować będzie dyskwalifikacją. 

2. Na mecie będzie znajdował się punkt z wodą do picia  

 

V. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu COLOR PARK RUN jest prawidłowe 
wypełnienie Formularza Rejestracyjnego wraz z  oświadczeniem o braku 

przeciwskazań do udziału w biegu, w przypadku niepełnoletnich warunkiem 
uczestnica jest obecność na biegu prawnego opiekuna w biurze zawodów lub 
wypełnienie przez opiekuna oświadczenia o zgodzie na udział w biegu 

małoletniego.  Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty 
startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest strat w koszulce przekazanej przez 

organizatora w pakiecie startowym. Zawodnicy bez koszulki COLOR PARK RUN 
nie zostaną wpuszczeni do strefy startu. 

3. Opłaty należy dokonać w biurze zawodów na Rynku w Nowym Targu 

4. Każdy uczestnik biegu COLOR PARK RUN musi zarejestrować się w biurze 

zawodów. 

5. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet startowy zawierający: 
(numer startowy, chip do zamocowania, koszulkę pamiątkową, upominek od 
sponsora). Rozmiar koszulki będzie uzależniony od aktualnej dostępności.  

6. Warunkiem odbioru zestawu startowego jest prawidłowe wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego wraz oświadczeniem. Odbiór pakietu startowego jest 
możliwy wyłącznie przez osobę zgłaszającą się lub opiekuna prawnego. 

7. Uczestników biegu COLOR PARK RUN obowiązują przepisy ruchu drogowego 

oraz niniejszy regulamin. 

8. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: pakiet startowy, zabezpieczenie 
techniczne podczas biegu. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne, 

możliwość skorzystania z depozytu ubraniowego na czas trwania biegu. 
 

9. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem 
startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym 
miejscu obok biura zawodów. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na 



podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru 

startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka 
przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty 

wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator 
nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

 

VI. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia na bieg przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Formularza 

zgłoszeniowego  wypełnianego w biurze zawodów, limit uczestników 300 osób. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się zawodnika w dniu biegu, limit 
miejsc 300. 

  

VII. Opłaty 

1. Opłata za udział w biegu wynosi 10zł płatne gotówką w dniu biegu, dzieci do 
lat 16 są zwolnione z opłaty startowej. 

2. Opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.  

3. Organizator zobowiązany jest przekazać całą sumę wpisowego na cele 

charytatywne. 

  

VIII. Klasyfikacje 

1. Podczas biegu COLOR PARK RUN prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

W BIEGU NA 1,5 KM: klasyfikacja dziewcząt i chłopców do lat 13 

W BIEGU NA 3 KM: klasyfikacja dziewcząt i chłopców od 14-16 lat 

W BIEGU NA 6 KM: klasyfikacja kobiet i mężczyzn od 17 lat 

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu będzie 

punkt kontrolny, brak zawodnika na danym punkcie kontrolnym może 
powodować dyskwalifikację. 

4. Wszystkie klasyfikacje będą oparte na wynikach mierzonych na podstawie 
czasu brutto 

5. Wyniki biegu COLOR PARK RUN będą dostępne w internecie, w terminie do 5 
dni po zakończeniu biegu. 
 

7. Protesty przyjmowane są wyłącznie na piśmie w dniu biegu do godziny 15:00 
w biurze zawodów. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś 



ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane do 5 dni po zakończeniu 

biegu. 

IX. Nagrody 

1. Wśród wszystkich uczestników którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane 
nagrody rzeczowe: sprzęt elektroniczny. 

2. Zdobywcy miejsc I -III  w poszczególnych kategoriach i klasyfikacjach 

otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród 
pieniężnych oraz rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i 

klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji. 

X. Postanowienia końcowe 

 

1. Podczas biegu każdy zawodnik ma obowiązek wystartować w koszulce 
otrzymanej w pakiecie startowym. Osoby nie mające koszulki biegu nie mogą 

wystartować w biegu. 

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe 
przymocowane do przedniej części stroju sportowego. Zasłanianie numeru 

startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, 
itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

2. Przebywanie na trasie biegu COLOR PARK RUN bez ważnego numeru 

startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą 
usuwane z trasy przez obsługę biegu. Zabrania się poruszania po trasie 
maratonu na rowerach, rolkach, oraz innych urządzeniach bez zezwolenia 

wydanego przez Organizatora. Zabrania się korzystania z kijków oraz biegu z 
psem. 

3. Zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani. 

4. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, 
odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź 

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. 
Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o znajomości 
regulaminu. Zawodnik podpisując oświadczenia wyraża zgodę na udzielenie 

pierwszej pomocy medycznej oraz transporcie poszkodowanego  w bezpieczne 
miejsce, w razie takiej potrzeby. Uczestnik biegu zdaje sobie sprawę, że udział w 

biegu związany jest dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne 
ryzyko wypadku, odniesienia urazów bądź obrażeń ciała, (w tym również 
śmierci). Podpisanie oświadczenia oznacza, iż uczestnik zapoznał się z 

regulaminem i rozważył ryzyko związane z udziałem w biegu oraz że startuje 
dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 



5. Decyzja służb medycznych dotycząca kontynuowania biegu podczas imprezy 

jest ostateczna i nieodwołalna. 

6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich 
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania 

bez podania przyczyny. 

8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do 
nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i 

nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane 
na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, 
radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i 

promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie 
zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami 

opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji 
na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w 
celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez 

Stowarzyszenie Biegam po górach. 

9. Zapisując się do udziału w biegu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora 

biegu COLOR PARK RUN. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie 
informował na stronie internetowej. 

 


