
Regulamin Drużynowego Biegu Przełajowego im. Dymitra z 

Goraja 

1. Cel 

Popularyzacja biegów sztafetowych i zachęcanie do uprawiania biegów oraz wyłonienie 

najlepszych zespołów sztafetowych; 

     Integracja lokalnej społeczności; krzewienie aktywnych postaw społecznych      

mieszkańców;     promowanie miejscowości Goraj, jego dziedzictwa kulturowego. 

2. Organizatorzy 

Grupa Nieformalna „Cebularze” 

Gminny Ośrodek Kultury w Goraju 

Animatorzy Orlika w Goraju 

Zespół Szkół w Goraju 

W ramach projektu "Coolturalny Goraj" realizowanego przy wsparciu finansowym 

Komisji Europejskiej w ramach programu "Młodzież w działaniu”. 

3. Termin i miejsce 

Bieg przełajowy odbędzie się w dniu 27.10.2013 roku o godz. 14 w Goraju, start przy 

cmentarzu parafialnym. 

4. Uczestnictwo 

W biegu mogą uczestniczyć drużyny 2 – osobowe, które razem startują i dobiegają do 

mety.  

W biegu mogą wziąć udział osoby powyżej 12tego roku życia. 

W przypadku osób poniżej 18tego roku życia niezbędny podpis rodzica na karcie 

zgłoszeniowej. 

Ilość miejsc ograniczona – w biegu może wziąć udział maksymalnie 25 drużyn. 

5. Zgłoszenia 

Drużyny 2 – osobowe należy potwierdzić imiennie na formalnej karcie zgłoszeniowej 

najpóźniej w dniu imprezy. 

Karty do pobrania już wkrótce na stronie internetowej www.gok-goraj.pl oraz na 

facebookowym profilu – Grupa Nieformalna „Cebularze”, osobiście w Zespole Szkół w 

Goraju, u animatorów na Orliku, w GOK Goraj (Urząd Stanu Cywilnego w Goraju) 

http://www.gok-goraj.pl/


6. Nagrody 

Każdy uczestnik biegu otrzyma drobny upominek, trzy pierwsze drużyny na mecie – 

nagrody główne. 

7. Postanowienia końcowe 

Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.  

Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i potwierdza to podpisem na 

karcie zgłoszeniowej; 

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania; 

Uczestnicy Biegu Cebularza nie ponoszą żadnych opłat typu wpisowe itp. 

Ubezpieczenie na czas trwania imprezy pozostaje w gestii samych uczestników biegu i 

organizatorzy nie ponoszą za to odpowiedzialności.  

Za rzeczy zaginione podczas imprezy Organizator nie odpowiada.  

Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych 

roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych. 

Poprzez zgłoszenie się do biegu uczestnik wyraża zgodę na: wzięcie udziału w biegu na 

warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz przetwarzanie przez Organizatorów 

danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia biegu (zgodnie z 

Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.09.1997 Dz. U. nr 133 poz. 883). 

 

              
 


