
REGULAMIN BIEGU  

 

II URZĘDOWSKI BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH  

IM. MJR. HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO ,,ZAPORY”.  

URZĘDÓW 12 MARCA 2023 R. 

 

 

ORGANIZATORZY 

1.  Powiat Kraśnicki 

2.  Gmina Urzędów 

3.  Ośrodek Kultury w Urzędowie 

  

TERMIN I MIEJSCE 

12 marca 2023 r. Urzędów 

PROGRAM  

godz. 11:30  -  Msza Święta w kościele parafialnym w Urzędowie 

godz. 12:30  - Wydawanie kart startowych i okolicznościowych koszulek na  

                                 stadionie „Orła Urzędów” w Mikuszewskim 

godz. 13.00  - Start - trasa zielona 500 m 

godz. 13:15         - Start  - trasa żółta 1 963 m 

godz. 13:25         - Start  - trasa czerwona 5 000 m 

godz. 14:00  - Wręczenie pamiątkowych pucharów, dyplomów i medali 

          -  Poczęstunek dla uczestników 

 

UCZESTNICTWO 

1. W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którym pozwalają na to warunki 

zdrowotne. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować po przedstawieniu pisemnej 

zgody rodzica/opiekuna prawnego (druki będą dostępne przed startem) 

2. Uczestnicy Biegu zgłaszają się po kartę startową i okolicznościową koszulkę 

bezpośrednio przed Biegiem 

3. Udział w Biegu jest bezpłatny, brak opłaty startowej 



4. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.  

5. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu oraz warunków bezpieczeństwa na trasie Biegu. 

6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie Biegu 

 

KLASYFIKACJA i NAGRODY 

1. Bieg ma charakter rekreacyjny, wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale,  

2. Dodatkowo w biegach żółtym i czerwonym  pamiątkowe puchary otrzymują trzy 

pierwsze osoby na mecie  (w kategorii kobiet i mężczyzn)  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu,  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których 

zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

3. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację zdjęć i filmów ze swoim 

wizerunkiem oraz wielokrotne i nieograniczone w czasie ich rozpowszechnianie przez 

Organizatora w celach promocji imprezy w publikacjach i stronach internetowych 

Organizatora.  

4. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rajdu, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach promocji 

imprezy,  

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.  

6. Udział w Biegu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu.  

7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania. 

8. Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Kultury w Urzędowie tel. 081 8225081 

 



PRZEBIEG TRAS 

Trasy biegną po nawierzchniach  asfaltowych ulicami wyłączonymi z ruchu, 

chodnikiem, drogą szutrową i  polną 

 

 


