
 

REGULAMIN 

III EDYCJI BIEGU 

“POBIEGNIJ NA WAGARY” 

 

Cel imprezy: 

1. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży 

zamieszkującej Zieloną Górę i okolice. 

2. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku. 

3. Propagowanie idei ochrony praw zwierząt. 

 

Organizator: 

 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 

 

Partnerzy: 

 Stowarzyszenie „Zielona Góro Zacznij Biegać” 

 Blokform Design Marcin Fedro 

 Stowarzyszenie „Inicjatywa dla zwierząt” 

 Instytut Filozofii UZ 

 Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze 

 BIEGOSTACJA.PL 

 Super Sport: Elektroniczny pomiar czasu 

 Miasto Zielona Góra 

 

Data i miejsce: 

1. Bieg odbędzie się 21 marca 2018 roku (środa) w Zielonej Górze. 

2. Miejsce biegu to tereny leśne (tzw. Lasek Piastowski) od Ogrodu 

Botanicznego do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego. 

3. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 1 km dla grupy wiekowej  

9-12 lat i 5 km dla grup 13-16 lat oraz 17-20 lat. 

4. Start przewidziany jest na godzinę 11.00. Bieg rozpoczyna się przy 

Ogrodzie Botanicznym w Parku Piastowskim a kończy na boisku 

szkolnym Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego              

(ul. Botaniczna 66). 



 

Uczestnictwo i zgłoszenia: 

1. Uczestnikami III Biegu “Pobiegnij na Wagary” mogą być uczniowie: 

 szkół podstawowych z terenu miasta Zielona Góra i okolic 

 szkół gimnazjalnych z terenu miasta Zielona Góra i okolic, 

 szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Zielona Góra i okolic. 

2. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane telefonicznie lub mailowo 

(782199053, blazejbaszczak@gmail.com) do 20 marca 2018 r. oraz w 

dniu biegu od godziny 9.30 do godziny 10.45 w Zespole Szkół i 

Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, budynek G. 

3. Limit uczestników III Biegu “Pobiegnij Na Wagary” to 300 osób. 

4. Organizator biegu nie pobiera opłaty startowej. 

5. Organizator zapewnia pakiet startowy, w skład którego wchodzi: 

● numer startowy 

● agrafki 

6. Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów w Zespole Szkół i 

Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, budynek G w dniu 

21.03.2018 od godziny 9.30 do godziny 10.45, po przedstawieniu 

przez uczestnika oświadczenia o braku zdrowotnych przeciwwskazań do 

startu w biegu oraz zgody opiekuna prawnego na jego uczestnictwo w 

biegu. 

7. Pobranie numeru startowego i podpisanie oświadczenia jest 

równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika 

dla potrzeb organizatora. 

8. Każdy uczestnik biegu oraz goście będą mieć zapewniony ciepły posiłek 

po biegu oraz możliwość uczestnictwa w dalszej części wydarzenia 

związanego z tematyka idei praw zwierząt.  

 

 

 

 
 

Osoba do kontaktu: 

Błażej Baszczak 
782199053 

blazejbaszczak@gmail.com 
 

mailto:blazejbaszczak@gmail.com

