
REGULAMIN III BIEGU IM. TOMASZA HOPFERA  

W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 

§ 1 Organizator 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie z siedzibą                            
przy ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna przy współpracy Fundacji VIOLET 

KIWI z siedzibą w Habdzinie, Habdzin 29, 05-520 Konstancin-Jeziorna, KRS 0000526112. 

§ 2 Patronat 

Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna. 

§ 3 Cel imprezy 

- wspomnienie Tomasza Hopfera, 

- dobra zabawa aktywnych ludzi na świeżym powietrzu, 

- promocja miejsc rekreacji i wypoczynku Konstancina-Jeziorny, 

- rywalizacja sportowa dla amatorów i profesjonalistów. 

§ 4 Termin i miejsce 

18 września (niedziela) 2016 r. w godzinach 15:00 – 16:00, przy ścieżce zdrowia                 

im. Tomasza Hopfera przy ul. Od Lasu 23 w Konstancinie-Jeziornie (przy Gospodzie 

Zalewajka). 

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej w kierunku Konstancina-Jeziorny: 

- linii 710 z metra Wilanowska (przystanek „Piasta” dojście ul. Gąsiorowskiego                 

oraz ul. Od Lasu, ok. 1 km.) 

- linii 700 z Dworca Centralnego (przystanek "Piasta" dojście ul. Gąsiorowskiego               

oraz ul. Od Lasu, ok. 1 km.) 

- linii 742 z Wilanowa (przystanek "Od Lasu". Do ścieżki zdrowia 700 m. wzdłuż                 
ul. Od Lasu). 

Impreza odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. 

§ 5 Program imprezy 

13:00 – 14:45 - odbiór numerów startowych i rejestracja zawodników w biurze zawodów; 

14:45 – otwarcie imprezy i rozgrzewka; 

15:00 – start biegu na dystansie 5000 m; 

15:50 – wręczanie nagród i zakończenie imprezy. 

§ 6 Trasa biegu 

Bieg o dystansie 5000 m. odbędzie się na dwóch pętlach po 2500 m. wyznaczonych w terenie 

leśnym po nawierzchniach szutrowych i gruntowych. Trasa oznakowana co 1 km. Bieg 

odbędzie się przy ruchu pieszym i rowerowym otwartym, wobec czego uczestników 

zobowiązuje się do zachowania należytej ostrożności. 



§ 7 Warunki uczestnictwa 

W biegu mogą wystartować osoby, które ukończyły 13 lat, a ponadto posiadają aktualne 

badania lekarskie, świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu 

długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, 
posiadają dowód tożsamości (lub inny dokument) pozwalający określić wiek. Osoby 

niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w dniu zawodów pisemnej zgody rodzica 

(pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.  

Limit czasu na pokonanie trasy biegu wynosi 45 minut. 

§ 8 Zgłoszenia i opłata startowa 

Zgłoszenia uczestnictwa odbywają się on-line.  

Link do zapisów udostępniony jest na stronie www.gosir-konstancin.pl. 

Zapisy zakończą się w dniu 16.09.2016 lub po wyczerpaniu się limitu miejsc. Limit miejsc 

wynosi 150 osób. Osoba zgłaszająca się do biegu dokonuje płatności na rachunek 

organizatora zgodnie z instrukcją podaną w e-mailu potwierdzającym dokonanie zgłoszenia. 

O ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia można będzie dokonać i wnieść opłatę 
startową w dniu biegu w biurze zawodów w godz. 13:00 – 14:45. 

Opłata startowa wynosi 20 zł. W dniu biegu obowiązuje opłata w wysokości 30 zł, płatna 

wyłącznie gotówką w biurze zawodów. 

Opłatę startową należy wnieść na rachunek bankowy organizatora: 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 

ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna 

79 8002 0004 0215 4239 2002 0101 

W przypadku, gdy osoba zgłoszona do biegu nie weźmie w nim udziału, organizator             

nie zwraca wniesionej opłaty startowej. Odbiór pakietu startowego w terminie późniejszym           

niż w dniu biegu nie jest możliwy. 

§ 9 Klasyfikacje 

Klasyfikacje mężczyzn i kobiet. 

§ 10 Nagrody 

W klasyfikacji generalnej kobiet -  bon o wartości 500 zł dla zwyciężczyni, nagrody rzeczowe 

za 2 i 3 miejsce, puchary za pierwsze 3 miejsca. 

W klasyfikacji generalnej mężczyzn - bon o wartości 500 zł dla zwycięzcy, nagrody rzeczowe 

za 2 i 3 miejsce, puchary za pierwsze 3 miejsca. 

 



§ 11 Sprawy porządkowe 

Biuro zawodów mieści się w pobliżu startu i mety biegu. 

Numery startowe należy przymocować na ubraniu wierzchnim z przodu na piersi, w sposób 

umożliwiający bezproblemowy odczyt przez zespół sędziowski. Wszelkie uwagi dotyczące 

wyników biegu należy kierować do organizatora bezpośrednio w czasie biegu, a później 

na adres biuro@gosir-konstancin.pl. 

§ 12 Postanowienia końcowe 

Organizator zapewnia: 

- okazjonalny numer startowy; 

- pomiar czasu; 

- okolicznościowy medal dla uczestników biegu; 

- wodę na mecie biegu; 

- opiekę medyczną na trasie biegu i w czasie objętym programem imprezy; 

- namioty-szatnie dla uczestników biegów; 

- dozorowany depozyt rzeczy osobistych uczestników, rzeczy cenne należy jednak pozostawić         
w domu; 

- możliwość skorzystania z pryszniców w siedzibie GOSiR. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 

- za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, 
- za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru. 

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu. 

GOSiR nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,       

z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku     

z obecnością lub uczestnictwem w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie wszelkich spraw spornych 

należą do organizatora. 

 


