
Regulamin wydarzenia „Dziki bieg w polu”  

Iwno, Stara Cegielnia 

23 lipca 2022 r. 

  

• Upowszechnianie biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku.  

• Promocja Sołectwa Iwno.  

• Propagowanie aktywności fizycznej.  

• Promocja biegów z przeszkodami w warunkach survivalowych.  

  

Organizatorami Dzikiego Biegu w Polu są Sołectwo Iwno oraz Sołectwa Wiktorowo, Skałowo, Sanniki, 

Stowarzyszenie ATV KOSTRZYN, Wydział Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie.  

  

• Bieg odbędzie się w sobotę 23 lipca 2022 r. Początek o godzinie 11:00 - start i meta na terenie 

Starej Cegielni w Iwnie.  

• Trasę wytyczono na dystansie ok. 4 km.  

• Trasa prowadzi przez teren polny o zróżnicowanym podłożu i jest otaśmowana. Na trasie 

zlokalizowanych będzie kilkanaście przeszkód terenowych.  

• Start odbywać się będzie w falach. Fale przypisywane będą w trakcie zapisów.  

  

• Limit uczestników wynosi 200 osób.  

• Indywidualne zgłoszenia uczestników są przyjmowane poprzez zapisy prowadzone przez firmę 

Maratończyk Pomiar Czasu do 18 lipca 2022 r.   

• W dniu 23 lipca 2022 r. w godz. 09.00 - 10.30 dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w 

Biurze Zawodów. Zapisy w dniu są możliwe w przypadku niewyczerpania limitu uczestników.  

• Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty 

startowej w wysokości: 50 zł lub 70 zł  

• 50  zł - I termin, do 18 lipca 2022 r., za pomocą zapisów online  

• 70 zł - II termin, 23 lipca 2022 r., opłatę należy uiścić gotówką w dniu biegu  w Sekretariacie 

Biegu.  

• Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.   

  

• Biuro zawodów znajduje się w Iwnie – Stara Cegielnia i jest czynne w dniu zawodów od godziny  

9.00 do około godz. 10.30.  

• Organizator nie przewiduje szatni dla uczestników.   

• Limit czasowy na ukończenie trasy – 90 minut.  

• Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.  



• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na terenie imprezy w Iwnie ok. godziny 

po zakończeniu biegu.  

• W skład pakietu startowego wchodzi: numer startowy z chipem, medal pamiątkowy, woda oraz 

posiłek regeneracyjny.    

  

  

• 9.00 - 10.30 - zapisy i weryfikacja zawodników, wydanie numeru startowego z chipem  oraz z 

bonu żywnościowego  

• 10.45 - zbiórka uczestników na miejscu startu  

• 10.55 - powitanie uczestników i otwarcie zawodów  

• 11.00 - start pierwszej fali VIP  

• 11.05 - start drugiej fali VIP  

• 11.10 – start pierwszej fali OPEN  

• Ok. 13:00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród po zakończeniu biegu   

  

Godzina rozpoczęcia ostatniego punktu programu może ulec zmianie i będzie zależna od czasu 

trwania biegu.  

  

• Klasyfikacja generalna kobiet,  

• Klasyfikacja generalna mężczyzn.  

• Klasyfikacja generalna mieszkanek Gminy Kostrzyn,  

• Klasyfikacja generalna mieszkańców Gminy Kostrzyn.  

  

1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich biegaczy, którzy:  

• do dnia 23 lipca 2022 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do 

przedłożenia pisemnej  zgody rodziców/opiekunów na uczestnictwo w biegu.  Pisemna zgoda 

rodziców/opiekunów winna być napisana na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do 

regulaminu. Ponadto osoby niepełnoletnie winny przedstawić w dniu biegu w Sekretariacie 

dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną), poświadczający ukończenie 16 

rok życia.  

• posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisali formularz (dostępny w biurze zawodów) o 

zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność  

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji 

zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 

dowód opłaty startowej, złożyć wynik badania lekarskiego lub w obecności osoby weryfikującej 

podpisać wypełniony formularz o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność   

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w 

godz. 9.00 - 10.30  

4. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności będzie realizowane systemem elektronicznym.  

Klasyfikacja następuje na podstawie czasu netto.  



5. Organizator wyraża zgodę na odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną przez 

uczestnika biegu, po uprzednim okazaniu wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik nr 

2 do regulaminu.   

  

• Puchary otrzymają zawodnicy zajmujący w klasyfikacji generalnej open oraz w klasyfikacjach 

Gminy Kostrzyn  miejsca 1-3, osobno kobiety i mężczyźni.  

• Organizator przewiduje losowanie nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników biegu. 

PONADTO  

• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowy medal.  

  

• Organizator nie przewiduje odwołania biegu ze względu na warunki atmosferyczne.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 

poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu. Komunikat o zmianie 

regulaminu będzie dostępny w dniu zawodów.   

• Zawody odbędą się na terenie zamkniętym, w czasie biegu należy zachować szczególną 

ostrożność oraz wykonywać polecenia sędziów i służb zabezpieczających bieg.  

• Organizator zapewnia uczestnikom biegu opiekę medyczną.  

• Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu   

ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, 

wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić 

w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w imprezie „ Dziki bieg w Polu”  

• Uczestnik dokonujący rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku 

z realizacją biegu zgodnie z  ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)  

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

• Przy wniesieniu protestu związanego z biegiem obowiązuje opłata manipulacyjna  w wysokości 

50 zł. Po rozstrzygnięciu sporu na korzyść wnoszącego protest opłata zostanie zwrócona.  

• Dodatkowe informacje:  

Telefon:  601 513 451  

E-mail: sport@kostrzyn.wlkp.pl  

  

  

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu  

  

  

   

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:  

  

..................................................................................   
( imię i nazwisko dziecka /podopiecznego )  

w imprezie Dziki bieg w Polu, która odbędzie się w dniu 23.07.2022 r. organizowanej przez  Sołectwo 

Iwnie   

 Oświadczam, że:   

- znany mi jest cel, charakter i program imprezy,  

- u dziecka/podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą 

utrudniać lub uniemożliwić jego udział w imprezie  

- wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/ podopiecznego  

przez Organizatorów w celach promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją  

i przeprowadzeniem imprezy.   

  

………………………………………………………………………………………………..  

Data, miejscowość, Podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka  

    



Załącznik nr 2 do Regulaminu      

                                                                            

  

DZIKI BIEG W POLU 23.07.2022 r.  

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO  

  

Imię i nazwisko zawodnika…………………………………………………………………………………………….  

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………….  

Numer dowodu osobistego…………………………………………………………………………………………….  

Numer startowy………………………………………………………………………………………………………………  

Upoważniam Panią/Pana…………………………………………………………………................................ 

legitymującą/-ego się dowodem osobistym numer…………………………………………………………  

do odbioru za mnie pakietu startowego w dniu biegu DZIKI BIEG W POLU .   

  

Jednocześnie oświadczam, że:  

• Zapoznałem/łam się z Regulaminem zawodów i w pełni go akceptuję  

• Biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność  

• Jestem świadomy/-a uczestnictwa w biegu i startuję na własne ryzyko  

• Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu  

• Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku dla potrzeby promocji zawodów  

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji biegu  

  

  

……………………………..                                ……………………………………………………………………………………  
   (miejscowość, data)                 (własnoręczny, czytelny podpis)  

  


