
 
                      REGULAMIN IMPREZY 
   „5 rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
                              – Polska biega” 
 

 
ORGANIZATOR 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 
Urząd Miasta Szczecin 

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie 
 

PARTNERZY 
I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie 

EkoTrendy Sport Club 
 
 
 
TERMIN I MIEJSCE 
Bieg odbędzie się 9 maja 2009 r. Start o godz. 11.00 na Jasnych Błoniach. 
 

DYSTANS 
Ok. 3000 m. Trasa biegu będzie oznakowana.  Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną 
ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 
 

TRASA BIEGU 
Start i meta: Jasne Błonia, koło fontanny.  
Przebieg trasy – ścieżką rekreacyjną  wzdłuż Jasnych Błoni/ Platanów, (przebiegamy przez Piotra Skargi)   
w stronę Amfiteatru i z powrotem na Jasne Błonia (fontanna).  
 

ZASADY UCZESTNICTWA 
W biegu mogą startować osoby dorosłe oraz dzieci, które do dnia 9 maja 2009 r. ukończą 8 lat.  
 

W celu dopuszczenia do startu należy podpisać oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój 
udział w biegu. Osoby do 18 roku życia mają obowiązek dostarczyć pisemną zgodę prawnego opiekuna na 
udział w biegu. Należy również odebrać numer startowy. 
 

Organizator imprezy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników imprezy.  
 

Pobranie pakietu wraz z numerem startowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku  uczestnika imprezy dla potrzeb Biegu 
i Organizatora. 
 

Obowiązuje start w koszulce okolicznościowej. 
 

ZGŁOSZENIA 
Rejestracja od 20 kwietnia do 5 maja roku na stronie internetowej www.rcie.szczecin.pl bądź też  
w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 67,   
w godzinach 9:00 - 16:00 pon. - pt.  
 

W ramach pakietu startowego uczestnicy imprezy otrzymują: numer startowy, oraz pamiątkową koszulkę 
startową (koszulki dla pierwszych 800 zgłoszonych osób).  
 

Pakiety startowe można odbierać osobiście w siedzibie Szczecińskiego Domu Sportu, ul. Wąska 16, 
w dniach 7-8 maja, w godzinach 12.00 – 20.00.  
 

ŚWIADCZENIA l NAGRODY 
Zawodnicy biorący udział w biegu mają zabezpieczoną opiekę lekarską, napoje, dla dzieci słodki poczęstunek 
po biegu. 
 

Organizator zabezpiecza nagrody w postaci pucharów dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn. 
Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.  
 

Każdy uczestnik po przekroczeniu mety otrzyma certyfikat ukończenia biegu.  
Pierwszych 170 zawodników na mecie otrzyma pamiątkowy medal.  
 

UWAGA 
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenie ewentualnych 
zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy. 
 


