Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro”
ul. Kilińskiego 11, 68-343 Brody
tel.: +48 604 794 272
stowarzyszenielepszejutro@wp.pl
"

"Leśna DYCHA w Brodach"
29 czerwca 2019 roku, godz. 12:00
START: zabytkowy park przy pałacu Brühla w Brodach

Program biegu "Leśna DYCHA w Brodach"
09:30 - 11:30 wydawanie numerów i pakietów startowych
(biuro zawodów zlokalizowane w parku w Brodach)
11:30 - oficjalne otwarcie biegu "Leśna DYCHA w Brodach"
11:45 - rozgrzewka
12:00 - START
13:40 - zamknięcie mety
14:00 - dekoracja zwycięzców
15:00 - zakończenie biegu "Leśna DYCHA w Brodach"

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
www.pulsarsport.pl od 19-go kwietnia od godziny 12:00 do 14 czerwca 2019 roku (lub
wyczerpania miejsc).
O udziale uczestników w BIEGU decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.
Osoby, które nie wpłacą opłaty startowej w ciągu 3 dni od zgłoszenia - będę skreślane z listy
startowej.
Opłata za udział w biegu/pakiet startowy wynosi 40,00 zł, płatność online bezpośrednio z
formularza zapisowego.
W dniu BIEGU istnieje możliwości zapisów w przypadku wolnych miejsc do osiągnięcia limitu
Uczestników (opłata wynosi również 40 zł).
Dokonana opłata nie podlega zwrotowi.
Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym
regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez
Organizatorów.

REGULAMIN BIEGU „Leśna DYCHA w Brodach”
I. Cele i założenia BIEGU
• Promocja gminy Brody, w tym jej walorów turystycznych i krajobrazowych
• Uatrakcyjnienie wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych w przygranicznym regionie
• Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności i turystów
• Promocja jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych
II. Organizatorzy i podmioty współpracujące
Organizatorem biegu „Leśna DYCHA w Brodach” jest działające przy szkole podstawowej w Brodach
Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro” we współpracy z mieszkańcami gminy
Brody.
Podmioty współpracujące przy organizacji biegu:
Harcerze ZHP, Chorągiew Zimi Lubuskiej, Hufiec Żary – 11 DH „Wilcze Bractwo”
oraz 12 DH „Szare Wilki”,
Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni Brody”,
Nadleśnictwo Lubsko,
Ochotnicza Straż Pożarna BRODY,
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich,
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami (TOnZ), oddział w Zielonej Górze,
Urząd Gminy Brody,
Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk
Bieg „Leśna DYCHA w Brodach” wspiera Mistrz Świata oraz wielokrotny Mistrz Polski w budowie
motocykli Arkadiusz Szajba Pawlukowicz – mieszkaniec gminy Brody.

III. Termin i miejsce
• Impreza odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 roku (sobota) w Brodach.
• START zaplanowano na godz. 12:00.
• BIEG przeprowadzony zostanie na terenie gminy Brody na dystansie 5 km i 10 km.
• Trasa będzie oznaczona w widoczny sposób (średnio co 1 km).
IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
• W biegu "Leśna DYCHA w Brodach" zwanym dalej jako BIEG, udział mogą wziąć wyłącznie Uczestnicy
spełniający warunki określone w Regulaminie (dalej zwani jako Uczestnicy).
• Limit czasu na pokonanie dystansów 5 km i 10 km wynosi 100 minut (od momentu przekroczenia
linii startu przez Uczestnika).
• Uczestnicy, po upływie regulaminowego limitu czasu zobowiązani są zejść z trasy BIEGU a następnie
przejść na chodnik lub pobocze pod rygorem dyskwalifikacji. Niedostosowanie się spowoduje zagrożenie
dla życia i zdrowia Uczestnika BIEGU oraz opóźni przywracanie przez Policję stałej organizacji ruchu.

• W czasie BIEGU, na trasie BIEGU mogą przebywać jedynie Uczestnicy BIEGU, obsługa, osoby i pojazdy
posiadające identyfikatory/przepustki wydane przez Organizatora oraz służby zabezpieczające BIEG.
• Ustalony został limit 195 Uczestników na dystansie 5 km i 95 Uczestników na dystansie 10 km. Za osobę
zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty
startowej. Osoba ta nabywa prawa uczestnictwa w BIEGU.
• Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
www.pulsarsport.pl od 19-go kwietnia od godziny 12:00 do 14 czerwca 2019 roku do godziny 12:00
(lub wyczerpania miejsc).
UWAGA! Osoby, które nie opłacą opłaty startowej w ciągu 3 dni od zgłoszenia będę skreślane z listy
startowej.
• W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 195 Uczestników na dystansie 5 km
i 95 Uczestników na dystansie 10 km lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca
dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
• Uczestnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o BIEGU na własną odpowiedzialność. Osoby
w wieku poniżej 18 lat i powyżej 15 lat (które w dniu biegu tj. 29 czerwca 2019 r. nie osiągnęły jeszcze
pełnoletności, ale ukończyły 15 lat) zobowiązane są do posiadania zezwolenia na udział od rodziców lub
prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność
rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji Uczestnika w biurze zawodów.
Dopuszcza się odbiór pakietu startowego osoby nieletniej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
• W BIEGU na dystansie 5 km mogą brać udział Uczestnicy, którzy do dnia BIEGU - to jest 29 czerwca
ukończyli 15 rok życia oraz młodsi, tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Na
dystansie 10 km mogą brać udział wszyscy Uczestnicy, którzy do dnia BIEGU - to jest 29 czerwca 2019
roku ukończyli 18 rok życia.
• Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania zostaną
zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji (zarówno osoba przekazująca
numer jak i biegnąca nieuczciwie).
• Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku publicznego, poleceń
służb porządkowych, poleceń obsługi BIEGU.
• Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w BIEGU oraz ma prawo usunąć z terenu BIEGU osoby,
które zakłócają porządek publiczny, przebieg BIEGU lub nie przestrzegają poleceń służb porządkowych,
poleceń personelu i obsługi BIEGU.
• Podczas BIEGU wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać swoje numery startowe przymocowane z
przodu stroju sportowego w widocznym miejscu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości
lub brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację.
• Podczas BIEGU wszyscy Uczestnicy muszą posiadać prawidłowo zamocowany chip. Brak prawidłowo
założonego numeru oraz zamontowanego chipa doprowadzi do dyskwalifikacji Uczestnika, a ponadto
jakiekolwiek roszczenia dotyczące wyników, w takich przypadkach, nie będą uznawane.
• Pakiety startowe wydawane będą w dniu BIEGU - 29 czerwca 2019 roku w Biurze Zawodów w
godzinach funkcjonowania Biura Zawodów. Organizator nie wysyła pakietów startowych na adres
Uczestnika.
• Organizator nie zapewnia szatni. Organizator zapewnia toalety w strefie START/META. Organizator nie
zapewnia natrysków.
• W BIEGU „Leśna DYCHA w Brodach” mogą brać udział osoby posiadające dobry stan zdrowia i nie
posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na dystansie 5 lub 10 kilometrów.
• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją BIEGU "Leśna DYCHA
w Brodach" w gminie Brody jest Stowarzyszenie Rodziców Uczniów i Nauczycieli „Lepsze Jutro".z siedzibą
w Brodach, ul. Kilińskiego 11, dalej określane jako Administrator Danych Osobowych (ADO).

• Uczestnik BIEGU wyraża zgodę na poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniu 29 czerwca 2019
roku zgodnie z regulaminem BIEGU.
• Do prawidłowej weryfikacji Uczestnik musi spełnić poniższe warunki :
- posiadać dowód tożsamości do kontroli daty urodzenia,
- podpisać załączniki (1 i 2) niniejszego regulaminu,
- pokwitować odebranie pakietu startowego.
V. Wysokość opłat:
Opłata za udział w biegu / pakiet startowy wynosi 40,00 zł
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:
1) okolicznościowy medal,
2) pakiet startowy.
VI. Klasyfikacje
Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie pomiaru elektronicznego prowadzonego przez firmę
pulsarsport.pl.
Podczas BIEGU prowadzone będą następujące klasyfikacje na dystansach 5 km i 10 km:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn „Leśna DYCHA w Brodach”,
Najszybsza mieszkanka gminy Brody i najszybszy mieszkaniec gminy Brody,
Najszybsza mieszkanka gminy Gubin i najszybszy mieszkaniec gminy Gubin,
Najszybszy PIOTR „Leśnej DYCHY w Brodach” oraz Najszybszy PAWEŁ „Leśnej DYCHY w Brodach”,
Najszybsza BEATA „Leśnej DYCHY w Brodach”,
Najszybszy biegacz z brodą.
Na dystansie 5 km nagrody specjalne przewidziane są dla:
Najmłodszej uczestniczki BIEGU i najmłodszego uczestnika biegu.
Na dystansie 10 km – nagroda specjalna 1.000 zł
nagrodę dla najszybszego rolnika lub rolniczki ufundowali rolnicy z gmin Brody, Gubin, Lubsko i
Jasień. Do nagrody kwalifikuje dowód opłacenia podatku rolnego.
Wysokość nagrody pieniężnej: 1.000 zł (10 x 100 zł).
Organizatorzy przewidują dodatkowe nagrody specjalne w kategoriach, które zostaną ogłoszone przed
startem.
VII. Nagrody
Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą BIEG otrzymają pamiątkowy medal.
Zdobywcy miejsc
odpowiednio:
Miejsce I
Miejsce II
Miejsce III

I-III na dystansie 10 km otrzymają puchary oraz nagrody pieniężne w wysokości

Zdobywcy miejsc
odpowiednio:
Miejsce I
Miejsce II
Miejsce III

I-III na dystansie 5 km otrzymają puchary oraz nagrody pieniężne w wysokości

500 zł
300 zł
200 zł

300 zł
200 zł
100 zł

VIII. Inne:
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Organizator zabrania poruszania się po trasie rowerem.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa,
zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
Uczestników w wyniku uczestnictwa w BIEGU oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia
takich szkód.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
Uczestnikom zawodów przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia protestu w ciągu 15 minut po
zamknięciu mety. Wymagane jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 zł. Kaucja zostanie zwrócona
w przypadku przyznania racji zgłaszającemu protest.
Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie
trwania imprezy.
Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym
regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez
Organizatorów.
Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

