
REGULAMIN „IV DOLICKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” 
I. Organizator:
Gminne Centrum Kultury w Dolicach
II. Termin i miejsce:
1. 11.11.2022 r., Wiśniowa Polana w Dolicach
2.Terin zgłoszeń: do 2.11.2022 r., godz. 12:00 !!!
3. Start godz. 11:00 
III. Trasa biegu:
1. Dystans - 5 km  tzw. Dolicka eLka (start i meta: Wiśniowa 
Polana w Dolicach), trasa drogami leśnymi
2. Po zawodach organizator zapewnia:
➢ unikatowe medale,
➢ ciepły posiłek.
IV. Warunki uczestnictwa:
Prawo startu w biegu mają zawodnicy którzy:
1. W dniu startu mają ukończone 16 lat (pozwolenie na udział w
biegach od rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku 
niepełnoletności)
2. Opłacą wpisowe w wysokości 30 zł płatne na konto GCK 
Dolice:
➢ Nr konta: 64 9387 1026 2607 1345 2000 0010➢ W tytule 
przelewu należy podać „ IMIĘ I NAZWISKO – BIEG 
NIEPODLEGŁOŚCI”
 ➢ Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie 
ukończyły zawodów lub nie wzięły udziału w zawodach. 
Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego 
z winy poczty lub banku.
➢ W przypadku braku uczestnictwa w zawodach wniesiona 
opłata będąca darowizną nie podlega zwrotowi oraz nie można 
przenieść na innego zawodnika.
3. Przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność
do udziału w biegu lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę 
na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane 
własnoręcznie. 
4.Zostaną zweryfikowani przez organizatorów, przed biegiem.



UWAGA!!
Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest 
posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, 
pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica
lub opiekuna prawnego wraz z numerem PESEL.

V. Postanowienia końcowe:
1. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. Regulamin 
może ulec zmianie. 
2. Organizator może odwołać zawody w przypadku 
zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu 
uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.
3. Zgłoszenie się do biegu będzie równoznaczne z akceptacją 
regulaminu biegu.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego 
wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez 
opieki w trakcie imprezy.
Koordynator biegu: 
Dariusz Czaczyk - 91 391 01 73:


