
 REGULAMIN III BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA  W GDOWIE - 2015 r. 
 
 

I  ORGANIZATOR 
 
Organizatorami III BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA  W GDOWIE  są:  
Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Gdowie 
 
II. PATRONAT 
 
Bieg odbywa się pod patronatem: 
Starosty wielickiego 
Wójta Gminy Gdów   
 
 
III CELE 
 
1. Bieg wpisuje się w lokalne obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
4. Promocja Gminy Gdów ,Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz Zespołu Szkół w Gdowie.  
 
 
IV  TERMIN I MIEJSCE 
 
Bieg odbędzie się w dniu 03 maja 2015 r. w Gdowie.  
 
 
V . TRASA I GODZINA STARTU 
 

1. Start nastąpi po zakończeniu oficjalnej części uroczystości  
2. Trasa biegu 

 
 2000 metrów 
Rynek – ul. Łapanowska - ul. Młyńska – ul. Słoneczna – ul. Na Grobli –ul. Krzywoustego –               
ul. Łapanowska – Rynek 
 
6500 metrów 
Rynek- ul. Łapanowska – ul. Młyńska – ul. Słoneczna – Nowa wieś – Fałkowice – Nowa Wieś –      
ul. Na Grobli – ul. Krzywoustego – ul. Łapanowska - Rynek 
 



 
 
 
VI  ZGŁOSZENIA 
 
1.   Zgłoszeń można dokonywać: 
 Osobiście w biurze zawodów Zespół Szkół w Gdowie 8.00 – 14.30  (tel.124514458) 
 Drogą elektroniczną – internetową e-mail piotr-fila@wp.pl   

Telefonicznie 508299619, 790205312, 
 
2.   Liczba Uczestników jest nieograniczona. 
3.   Zapisy internetowe przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2015r. 
4.   Zbiórka uczestników biegu i zapisy osób nie zarejestrowanych 3 maja (plac przed     Urzędem 
Gminy) 
 
 
VII  UCZESTNICTWO 
 
1.    Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby dorosłe, uczniowie oraz dzieci pod opieką rodziców. 
2.  Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora                        

Biegu deklaracji uczestnictwa (dotyczy osób indywidualnych oraz  grup zorganizowanych:               
reprezentacji szkół,  klubów, urzędów, itp.)                    

3.  Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu 
udział w zajęciach  przewidzianych w ramach imprezy. 

4.   Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej 
przez rodzica lub prawnego opiekuna, której treść jest dostępne w biurze zawodów. 

5.  Podpisując deklarację uczestnictwa prawny opiekun zaświadcza, że stan zdrowia dziecka / 
uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. 

6.   Osoby startujące zobowiązane są do posiadania emblematów-symboli narodowych (biało-
czerwona szarfa, opaska itp...)  

7.     Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie   z 
przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 

 
 
VIII   OPŁATY 
    
 Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej. 
 

IX   BIURO ZAWODÓW 
 
1. Biuro Biegu będzie czynne w siedzibie Klubu przy Zespole Szkół w Gdowie (sekretariat szkoły) od 

17 do 30 kwietnia 2015 roku w następujących porach: 
 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 
 2 maja Biuro Biegu będzie czynne w godz. 10.00 – 14.00 



 kontakt telefoniczny codziennie od godz. 8.00 – 20.00  
 Tel.12 451 44 58( do godz. 15,00) 
 508 299 619, 790205312 (do godz.20,00) 

 
X   KLASYFIKACJA I NAGRODY 

 
1.  I GDOWSKI  BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA ma charakter masowego otwartego biegu, którego 

celem jest zintegrowanie mieszkańców Ziemi Gdowskiej we wspólnych obchodach, Święta 
Konstytucji dlatego też nie przewidujemy klasyfikacji i  nagród indywidualnych. 

2.   Każda drużyna oraz indywidualny zgłoszony uczestnik Biegu otrzyma koszulkę oraz Certyfikat 
Uczestnictwa w  III Biegu Konstytucji  3 Maja w Gdowie. 

 
XI   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1.   Kontakt do organizatora tel. 508 299 619, 790205312 

     w sprawach zapisów: 508 299 619, 790205312 
     w sprawach organizacyjnych:, e-mail: piotr-fila@wp.pl ( malgosiaUKS@interia.eu) 

2.    Organizatorzy zapewniają uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. 
3.    Organizatorzy nie zapewniają uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, 
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz 
nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

4.    Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp oraz biegu ze zwierzętami.  
5.   We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu 

przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 
 
 
 
 
 


