
REGULAMIN 

„ORIENTUJ SIĘ 2018” 

 

1. Cel:  

a) popularyzacja aktywności ruchowej; 

b) integracja środowiska lokalnego.. a przede wszystkim dobra zabawa! 

 

2. Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej. 

Adres siedziby: ul. Zachodnia 6, 64-100 Lasocice 

Strona internetowa: www.fundacja-cat.pl 

 

3. Miejsce i termin: dawne boisko sportowe przy ul. Okrężnej w Lasocicach, 01.07.2018 r. 

(niedziela), godz. 16:00 (szczegółowy program znajduje się poniżej). 

 

4.Trasa: drogi w Lasocicach i Przybyszewie. Dokładna trasa zostanie opublikowana przez 

organizatora w dniu zawodów. 

 

5. Dystans: 

a) trasa dla biegaczy (ok. 5 km) 

b) trasa dla rowerzystów (ok. 6 km) 

c) trasa dla nordic walking (ok. 3 km) 

 

Na trasie dla biegaczy będzie mierzony czas. Dla zwycięzców (I-III miejsce) przewidziane 

są pamiątkowe dyplomy oraz puchary. 

 

6. Limit uczestników: 150 osób 

 

7. Program zawodów:  

godz. 15:00 – 16:00 - Otwarte biuro zawodów (potwierdzanie zgłoszeń, odbiór pakietów 

startowych) 

godz. 16:00 – Rozgrzewka i odprawa przed biegiem 

godz. 16:30 - Start biegu 

godz. 17:00 - Ognisko 

godz. 17:45 – Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i pucharów zwycięzcom 

godz. 18:00 – ZUMBA I FESTIWAL KOLORÓW 

godz. 18:30 – zakończenie 

godz. 21:30 – Kino plenerowe 

 

 

8. Uczestnictwo:  

a) bieg jest przeznaczony dla wszystkich, bez względu na wiek; 

http://www.fundacja-cat.pl/


b) warunkiem udziału w biegu jest złożenie własnoręcznego podpisu pod 

oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i 

konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność (oświadczenie dostępne w 

załączniku 1) lub przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do udziału w zawodach; 

c) osoby niepełnoletnie mają dodatkowo obowiązek przedstawienia pisemnej zgody 

rodziców na udział w biegu; (zgoda dostępna w załączniku 2) 

d) przesłanie zgłoszenia online do zawodów jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 

oraz swojego wizerunku dla potrzeb wewnętrznych organizatora; 

e) wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu imprezy. 

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, legitymację szkolną 

lub inny dowód potwierdzający tożsamość. 

 

9. Zgłoszenia:  

- do 24.06.2018 za pośrednictwem strony: www.fundacja-cat.pl lub www.przybyszewo.pl 

lub bezpośrednio w panelu rejestracyjnym, znajdującym się pod adresem: 

https://docs.google.com/forms/d/1Z4amYCzHdOnoMFVRCoSCsPmCD4prDQUbg0EYH6

HAySQ/viewform?edit_requested=true  

- w dniach 17.06.2018 i 24.06.2018 w godzinach 9:00-11:30 w świetlicy Kuźnia marzeń w 

Lasocicach (ul. Kościelna 44) 

 

10. Finansowanie oraz pakiet startowy. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu: 

„ORIENTUJ SIĘ 2018!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

W ramach pakietu startowego każdy zawodnik otrzyma: 

- numer startowy; 

- butelkę wody oraz talon na kiełbasę (do wykorzystania na mecie) 

- talon na kolorowy proszek (do wykorzystania na mecie). 

 

11. Uwagi:  

a) uczestników obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności i poruszanie się 

wyłącznie prawym pasem ruchu; 

b) należy bezwzględnie stosować się do poleceń wyznaczonych służb drogowych, 

zabezpieczających trasę biegu; 

c) organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Kwestia takiego ubezpieczenia leży w gestii uczestników; 

d) organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu; 

e) organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie; 
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f) wszelkie informacje związane z wydarzeniem umieszczane będą na stronie 

internetowej www.fundacja-cat.pl oraz www.przybyszewo.pl. 

 

 

12. Kontakt z organizatorem. 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy: biuro.orientujsie@gmail.com lub 

telefonicznie pod numerem: 516 246 364. 
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