
REGULAMIN VI BIEGU IM. TOMASZA HOPFERA 

W KONSTANCINIE - JEZIORNIE 

§ 1  

Organizator 
1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie z siedzibą                            

przy ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna. 

2. DEM’a Promotion Polska Sp. z o.o. 

 

§ 2  

Patronat 

Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna. 

 

§ 3 

Cel imprezy 
1. Wspomnienie Tomasza Hopfera – wybitnego dziennikarza sportowego. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia - „BIEG PO ZDROWIE”. 

3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu. 

4. Promocja miejsc rekreacji  i wypoczynku w Konstancinie-Jeziornie. 

 

§ 4 

Termin i miejsce  

Start Biegu 15 września (sobota) 2019 r. o godzinie 11:00 na Ścieżce Zdrowia im. Tomasza 

Hopfera przy ul. Od Lasu 23 w Konstancinie-Jeziornie.  

 

Impreza odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. 

 

§ 5  

Program imprezy  

10:30  – uroczyste powitanie zaproszonych gości oraz uczestników imprezy; 

11:00 – start biegu na 5km; 

11:40 – koniec limitu czasu; 

12:00 – wręczenie nagród 

 

§ 6  
 

Trasa biegu   
Bieg na 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 w terenie otwartym, wobec czego uczestników zobowiązuje                       

się do zachowania należytej ostrożności. Limit czasu na pokonanie trasy biegu wynosi 40 

minut.  

 

 

 

 

 

 



§ 7 

Warunki uczestnictwa  

1. Zapisy na stronie www.biegjamyzdema.pl w zakładce VI Bieg im. Tomasza Hopfera. 

2. Do udziału w biegu dopuszczone będą osoby, które ukończyły 16 lat, posiadają dowód 

tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający określić wiek. 

3. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach robią to na własną odpowiedzialność. 

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia w Biurze zawodów oraz wypełnienie 

oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym i starcie                 

w biegu na własną odpowiedzialność, a także o znajomości niniejszego regulaminu 

(oświadczenie w załączeniu, dostępne do wypełnienia w dniu startu w Biurze zawodów). 

4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w dniu zawodów pisemnej zgody 

rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach.  

5. Organizator ma prawo nie dopuścić do imprezy zawodników, którzy:  

• są pod wpływem alkoholu lub innych używek, 

• swoją postawą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych uczestników. 

6. Uczestnicy lub opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu w celach niezbędnych do rejestracji zawodnika zgodnie z Ustawą               

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883,            

ze zm.). 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć, materiałów 

filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie 

umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach, mediach, stronach 

internetowych na potrzeby reklamowe i promocyjne. 

 

§ 8  

Zgłoszenia i opłata startowa  

1. Zgłoszenia uczestnictwa do biegu należy dokonać do 9.09.2019 za pomocą strony 

www.biegajmyzdema.pl bądź w dniu wydarzenia w Biurze Zawodów 

2. Limit miejsc wynosi 400 osób. Zapisy zakończą się po wyczerpaniu limitu miejsc.  

3. Opłata startowa wynosi 40 zł. W Biurze Zawodów w dniu biegu płatność tylko gotówką.              

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

nie zwraca wniesionej opłaty startowej.  

5. Pakiet startowy – koszulka, medal, posiłek regeneracyjny, woda. Odbiór pakietu 

startowego odbędzie się po dokonaniu zgłoszenia i wniesieniu opłaty startowej w godz. 8.00 -

10.30. 

 

§ 9  

Klasyfikacje  

1. Klasyfikacje mężczyzn i kobiet – kategoria OPEN kobiety oraz OPEN mężczyźni 

 

 

§ 10  

Sprawy porządkowe 

1. Biuro zawodów mieści się w pobliżu startu i mety biegu. 

2. Depozyt znajdować się będzie w tym samym miejscu co biuro zawodów. 

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

umożliwiający bezproblemowy odczyt. Wszelkie uwagi dotyczące wyników biegu należy 

kierować do organizatora bezpośrednio w czasie biegu, a później na adres biuro@gosir-

konstancin.pl. 

 

http://www.biegjamyzdema.pl/
http://www.biegajmyzdema.pl/
mailto:biuro@gosir-konstancin.pl
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§ 11  

Postanowienia końcowe 

1. Możliwość skorzystania z pryszniców w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

po zakończeniu imprezy. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 

- za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, 

- za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru. 

3. Organizator zapewnia ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu.  

4. Uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wydarzenia; 

5. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 


