
         

 

           Regulamin                       

         „VII Ulicznych Biegów w Galewicach”  Galewice 2018   
 

 

1.Cele imprezy: 

      Krzewienie kultury fizycznej w środowisku wiejskim 
      Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej wśród    
      wszystkich grup wiekowych , 
      Stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji sportowej, 
      Rozbudzenie zainteresowań sportowych – szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 
 

      2. Organizatorzy:  

      GOK Galewice ul. Wieruszowska 8  (tel. 62 7838155) 
      UMLKS START w Wieruszowie Os. Warszawska 3/23  (tel. 606898363) 
 

 3. Patronat:  

      Gmina Galewice ul. Wieluńska 5 98-405 Galewice  
      UMLKS START w Wieruszowie Os. Warszawska 3/23  98-400 Wieruszów 
 
 

4. Termin:  
 

      14 VII 2018 r. 
      Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godzinę 17:00 zakończenie godzina 19:30 
 

5. Miejsce:  

Kompleks Boisk w Galewicach (Biuro Zawodów-zgłoszenia) 

Trasa biegów: pętle prowadzą w zależności od biegu, ulicami: Parkową, Przemysłową, Wieruszowska, 
Wieluńską, 25-lecia PRL, M. Konopnickiej 

Start i meta na boisku „KS Orzeł w Galewicach, podłoże wszystkich tras z asfaltu . 

 

 



 

 

6. Kategorie biegu: 

Marsz Nordycy Walking K / M  OPEN – 3400m. (bez ograniczeń wiekowych)   
Szkoły Podstawowe kl. IV-VI (K i M) – 2007 – 2005 dystans - 1700 m 
SP kl VII – 2-3 Gimnazjum  (K i M) – 2004 – 2002 dystans – 2500 m      
Szkoły Średnie (K i M) – 2001 – 1998   dystans – 2500 m                                                                                                                                          
OPEN (K i M) – ukończone 18 lat – 5000 m 
 
 

7. Uczestnictwo: 

Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania, 

Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego 
podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.  
W zawodach prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich i podpiszą 
przy weryfikacji oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność, 

W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie pisemnego 
pozwolenia rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach (wzór do pobrania na stronie 
internetowej. 

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do biegu w stroju i obuwiu sportowym. 

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora i 
przymocowane do koszulek ,oraz przymocowany identyfikator (kartkę zawierającą dane uczestnika 
podane przy zgłoszeniu-wzór do pobrania na stronie). 

 

8. Zgłoszenia: 

Zgłoszeń do biegu przyjmowane będą na stronie  www.umlks.pl od dnia 03.07.2018r – 13.07.2018r 
godz. 20:00 lub w dniu zawodów w godz.  od 14:00 do 16:40. 
Zgłoszenia osób niepełnoletnich dokonują nauczyciele, trenerzy ,rodzice lub opiekunowie prawni ,  
indywidualnie w dniu zawodów. 
 

 

9. Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy zawodów którzy ukończą swój bieg otrzymują medale uczestnictwa. 

Pierwszych sześciu zawodników w każdej kategorii otrzyma pamiątkowe dyplomy , pierwszych trzech 
otrzyma również medale i nagrody rzeczowe 

W przypadku pozyskania sponsorów inne nagrody.  

 



 

 

 

 

10. Postanowienia końcowe: 

     Zawody odbędą się bez względu na pogodę, 
     Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy, 
     Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów, 
     Mapki tras dostępne na starcie i stronie internetowej Gminy Galewice, 
     Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów, 
     Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, 
     Protesty przyjmuje komisja odwoławcza, 
     Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub zostawione  

Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska 
w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz 
wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez 
organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i 
udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204), 

Telefon kontaktowy w dniu zawodów: (663664105) (606898363) 

Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Galewice i UMLKS 
START z siedzibą w Wieruszowie do dnia 21 lipca 2018 r. 

 

11. Bezpieczeństwo 

      Organizator zapewnia zabezpieczenie zawodów przez: 

      Policję 
      Ochotniczą Straż Pożarną 
      Służby medyczne 

 


