
Bieg „Kazika” na Górę Świętego Marcina

Z okazji 460-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie

REGULAMIN

Organizator: 

I LO w Tarnowie, CENTER- MED Tarnów, Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów, UKS JEDYNKA Tarnów

Patronat: 
Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela 

Termin i miejsce organizacji biegu:

05.10.2019 r. Góra Świętego Marcina 

Biuro zawodów: 

Czynne w dniu zawodów od godz. 9.00

Program:

10.00 – Bieg na dystansie 4600m kategoria wiekowa do 19 lat

11.00 – bieg na dystansie 4600m kategoria OPEN

Miejsce startu:

Park biegowy na Górze Św. Marcina

Meta zawodów:

Park biegowy na Górze Św. Marcina

Trasa: 
Długość: 4600m

Warunki uczestnictwa: 
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie 
internetowej zapisy.pomiar-czasu.pl i udostępnienie w nim swojego adresu e-mail co jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych 
osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).

2. Bieg bez opłaty startowej.

3. Osoby niepełnoletnie biorące udział w biegu muszą posiadać pisemna zgodę rodziców lub prawnych 
opiekunów.



4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i 
prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

5. Opiekę medyczną zapewnia Center-Med. Tarnów.

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz  warunków 
regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawane jako wytłumaczenie.

7. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek 
startowych lub spodenek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest 
zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

8. Klasyfikacje: 
Klasyfikacja Generalna kobiet i mężczyzn 
Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 Kobiety do 19 lat K1

 Mężczyźni o 19 lat M1 

 Kobiety OPEN K

 Mężczyźni OPEN M

9. Nagrody:

Każdy uczestnik otrzyma JUBILEUSZOWY MEDAL

Informacje dodatkowe:

1. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualne ubezpieczenie (we własnym zakresie).

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do 
jego zmian najpóźniej na 7 dni przed zawodami.

Kontakt:

Sekretariat I LO Tarnów

606 722 516 


