
 

II BIEG O ZŁOTY LAUR 
POD HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA GMINY 

WĘGIERSKA GÓRKA PIOTRA TYRLIKA 

REGULAMIN 

 
ORGANIZATOR: 

 

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka 

 

TERMIN I MIEJSCE: 

 

20.05.2017r. (sobota) godz. 11.00 Bulwary w Węgierskiej Górce 
 

CEL: 

* Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

* Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

* Wspólna zabawa na świeżym powietrzu 

 

KATEGORIE: 

 

* (K1, M1) rocznik 2013 i młodsi (4 lata i młodsi) 

* (K2, M2) rocznik 2012-2011 (5-6 lat) 

* (K3, M3) rocznik 2010-2008 (7-9 lat) 

* (K4, M4) rocznik 2007-2005 (10-12 lat) 

* (K5,M5) roczniki 2004-2002 (13-15 lat) 

 

WPISOWE: 

 

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Węgierska Górka – BEZPŁATNIE 

Dzieci i młodzież spoza terenu Gminy Węgierska Górka – 10,00 zł 

W ramach wpisowego zawodnicy otrzymują: ubezpieczenie, medal, słodką niespodziankę. 

 

ZGŁOSZENIA: 

 

Należy składać na kartach zgłoszeń (do pobrania ze strony www.wegierska-gorka.opg.pl lub Ośrodku Promocji 

Gminy Węgierska Górka) do dnia 16 MAJA 2017 (drogą mailową na adres wegierska-gorka@opg.pl lub 

osobiście w OPG WG). Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie karty zgłoszenia 

 

NAGRODY: 

 

Zawodnicy, którzy zajmą I-III miejsce otrzymują dyplomy i puchary. Medal otrzyma każdy uczestnik. 

Każdy uczestnik otrzyma słodką niespodziankę ufundowaną przez Hotel ZACISZE. 



PROGRAM MINUTOWY: 

 

10.00 – zbiórka uczestników i odbiór numerów startowych w Biurze Organizatora (Hala Widowiskowo-

Sportowa w Węgierskiej Górce) 

10.50 - odprawa techniczna 

11.00 - START 
13.00 - 13.30 - rozdanie nagród, poczęstunek, zakończenie 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

* Na całej trasie należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, regulaminu ustalonego przez organizatora 

oraz zasad fair play. 

* Uczestnicy w poszczególnych kategoriach startują ze startu wspólnego. Na trasie będą ustawione punkty 

kontrolne. 

* Za ewentualne zaginięcie rzeczy osobistych uczestników zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

* Każdy z zawodników biorących udział w biegu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i 

przestrzegać go. 

* Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo do zmian 

organizacyjnych. 

* Składane protesty rozpatrywane będą przez Komitet Organizacyjny oraz Komisję Sędziowską, po uiszczeniu 

kwoty w wysokości 500,00 zł do biura zawodów. 

* We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Komitetem 

Organizacyjnym. 

* Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych, nagrywania i fotografowania 

wizerunku uczestników dla potrzeb organizatora. 

* w razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów. 

 

                ORGANIZATOR:                                                                              PARTNER; 

 

 

  

 


