
R E G U L A M I N 

SAR, czyli spontaniczna aktywność ruchowa dla WOŚP – Józefów 2018  

(zwane dalej „Wydarzenie” lub „SAR”) 

 

I. CEL WYDARZENIA: 

1. Włączenie się społeczności gminy Nieporęt w 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
(WOŚP) i pozyskanie środków „dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków”. Podczas 
wydarzenia prowadzona będzie zbiórka prowadzona przez wolontariusz na rzecz WOŚP. 

2. Upowszechnianie biegania i jazdy na rowerze jako najprostszej formy ruchu. 

3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja mieszkańców powiatu legionowskiego.  

 

II. ORGANIZATORZY: 

1. Komitet organizacyjny złożony z mieszkańców  Gminy Nieporęt . 

2. Fundacja Wychowanie przez Sport. 

 

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, GODZINA: 

1. Wydarzenie odbędzie się 14 stycznia 2018 r. (niedziela): 

 8:50 - otwarcie biura zawodów dla biegaczy i zawodników duathlon 

 9:50 - zamknięcie biura zawodów dla biegaczy i zawodników duathlon 

 9:55 - start biegów dziecięcych: 
o 9:55 - 0-6 lat: 200m 
o 10:05 - 7-10 lat: 500 m 
o 10:15 - 11-15 lat: 800 m 

 10:30 - start biegu głównego dla osób powyżej 16 r. życia na dystansie 5 km  

 11:20 - zamknięcie trasy biegowej  

 11:30- start zawodników MTB oraz części rowerowej zawodników duathlon (11 km) 

 12:30 - zamknięcie trasy MTB i duathlon 

 12:30 - losowanie nagród wśród wszystkich uczestników 

 

2. Wydarzenie odbędzie się w na terenie Józefowa (gmina Nieporęt, powiat legionowski, 
województwo mazowieckie). 

 

IV. TRASA BIEGU, POMIAR CZASU: 

1. Trasa SAR będzie oznakowana przez tablice ustawione na każdym przebiegniętym km i 
zabezpieczona taśmami, przez wolontariuszy. 

2. Pomiar czasu uczestnicy SAR będą wykonywać we własnym zakresie. 

  



V. ZGŁOSZENIA: 

1. Zapisy zostaną uruchomione 9 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00 za pomocą formularza 
elektronicznego dostępnego TUTAJ . 

2. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 13 stycznia 2018 r. do 18:00. 
3. W dniu zawodów (14.01.2018) w przypadku wolnych miejsc zapisy prowadzone będą w biurze 

zawodów od godziny 9:00 do 9:50 . Zamknięcie biura o 9:50, o ile wcześniej nie wyczerpie się 
limit pakietów startowych. 

4. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, której nazwisko pojawiło się na liście startowej biegu (zapisy 
elektroniczne) lub w przypadku wolnych miejsc – poprawnie wypełniła i złożyła w biurze 
zawodów formularz zgłoszeniowy (zapisy w dniu startu). 

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany limitu uczestników w biegach o czym poinformuje na 
stronie wydarzenia w serwisie internetowym Facebook. 

6. Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY jednak w biurze zawodów oraz podczas wydarzenia 
zbierane będą datki na rzecz 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

7. Limit startujących biegaczy to 200 osób (bez biegów dzieci) + 100 zawodników MTB. W biegach 
dzieci nie obowiązują limity. 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W SAR może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (14.01.2018 r.) będzie miał ukończone 18 lat 
lub dostarczy pisemną zgodę opiekuna prawnego, który w imieniu osoby niepełnoletniej złoży 
wymagane oświadczenia w biurze zawodów. 

2. Wszyscy pełnoletni zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu wydarzenia i 
złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w SAR na własną odpowiedzialność. 

3. Zawodnicy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji pojawić się z opiekunem prawnym. 

4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi ew. konsekwencje. Wszyscy 
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu i/lub jazda na rowerze MTB wiąże się z 
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością 
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Osobiste potwierdzenie udziału w SAR 
oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z 
uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w SAR. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w SAR. W przypadku niepodpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych, 
uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w SAR przez Organizatora. 

6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz 
bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, a 
także pozostałych służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora, w tym Wolontariuszy. 

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na 
wykorzystywanie ich wizerunku w celu promocji oraz dokumentowania zawodów. 

 

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: 

1. Wszyscy zapisani uczestnicy SAR, którzy zostaną zweryfikowani w biurze zawodów i ukończą swoją 
trasę otrzymają pamiątkowy medal.  

https://competit.pl/w/9745/
https://www.facebook.com/events/1909175562672382/


VIII. KLASYFIKACJE: 

1. Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach: 
a. MTB open, K, M 
b. Bieg 5km open, K, M  
c. Duathlon (MTB+bieg 5km) open, K, M 

 

IX. INNE POSTANOWIENIA: 

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów SAR. 
2. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów w czasie do 1 

godziny od zakończenia SAR. Protesty wniesione po tym czasie nie będą rozpatrywane. 
3. Informacje nt. SAR udzielane będą w biurze zawodów. 
4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 

działającemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania 
innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne 
miejsce. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie. 

 


