
 Regulamin II Biegu Cebularza. 

               

1. Organizatorami II Biegu Cebularza są:  Grupa Nieformalna „Cebularze”, Gminny 

Ośrodek Kultury oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Goraju. Patronat nad imprezą objął 

Urząd Gminy w Goraju.  

2. Bieg organizowany jest w ramach projektu „Zdrowo, bezpiecznie, aktywnie i 

zabawowo” realizowanego przez Grupę Nieformalną „Cebularze” działającym przy 

Gminnym Ośrodku Kultury oraz OSP Goraj dofinansowanego ze środków: Programu 

„Działaj Lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Fundusz Lokalny Ziemi 

Biłgorajskiej, Gminę Miasto Biłgoraj, Gminę Biłgoraj i Gminę Zwierzyniec.   

3. Celem organizowanego przedsięwzięcia jest: popularyzacja biegów jako jednej z 

najprostszych form aktywności fizycznej; integracja lokalnej społeczności; krzewienie 

aktywnych postaw społecznych mieszkańców; promowanie miejscowości Goraj, jego 

dziedzictwa kulturowego. 

4. II Bieg Cebularza odbędzie się 22 września 2012 roku o godzinie 18.00. 

5. Trasa biegu przebiegać będzie następująco: start pod Urzędem Gminy w Goraju, 

następnie ulicą Bednarską, koło Gminnego Ośrodka Kultury, dalej ulicą Szczebrzeską, 

Radecką, Szewską, następnie ulicą Rynek 600 - LECIA, w kierunku Kościoła 

parafialnego. 

6. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 10-ty rok życia za zgodą 

rodziców; 

7. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i potwierdza to 

podpisem na karcie zgłoszeniowej; 

8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest 

do jego przestrzegania; 

9. Uczestnicy II Biegu Cebularza nie ponoszą żadnych opłat typu wpisowe itp. 



10.  Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane przez  

              organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

11.  Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w 

materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe 

itp.)  

12.  Klasyfikacja – jest to bieg towarzyski, zwycięzcami są Ci, którzy go ukończą. 

Wszyscy uczestnicy zawodów są zaproszeni na wspólną imprezę po biegu. 

13.  Każdy uczestnik winien wypełnić kartę zgłoszeniową, gdzie potwierdza również 

własnoręcznym podpisem zdolność do uczestnictwa w biegu. 

14.  Ubezpieczenie na czas trwania imprezy pozostaje w gestii samych uczestników biegu 

i organizatorzy nie ponoszą za to odpowiedzialności.  

15.  Za rzeczy zaginione podczas imprezy Organizator nie odpowiada. 

16.  Za ewentualne poczynione szkody, czy to podczas biegu czy potańcówki 

odpowiadają uczestnicy imprezy. 

17.  Organizatorzy zapewniają: zabezpieczenie trasy biegu, koszulki, posiłek na mecie 

oraz wstęp dla uczestników na potańcówkę z zespołem muzycznym bez opłat. 

18.  Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz podporządkowywania 

się decyzjom i prośbom organizatorów oraz służb porządkowych. 

19.  W sprawach spornych decydujący głos ma Organizator.                               

20.  O sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy. 

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

żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych. 

  

Projekt  dofinansowano ze środków:  Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz 

Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Urząd Gminy Biłgoraj Urząd Miasta Biłgoraj, Urząd Miejski w 

Zwierzyńcu. 

                                                           


