
XXI OLESKIE ULICZNE BIEGI POKOJU  

07.05.2016 r. 

REGULAMIN II OLESKIEGO BIEGU NA ROLKACH 

 

I. ORGANIZATOR  

 Gmina  Olesno Burmistrz  Olesna 

 Stowarzyszenie „Oleska Jedynka” Olesno 

 Oleski Gminny Szkolny Związek Sportowy 

II. CEL 

- popularyzacja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych  

- upowszechnianie jazdy na rolkach 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się 7 maja 2016 r. w Oleśnie na trasie  Olesno-Wachowice-Wachów-

Olesno, dystans 8 km.  

2. Start honorowy nastąpi o godz. 13:30 z ul. Wachowskiej (naprzeciw Oleskiej 

Laguny), następnie przejazd na start właściwy (godz. 13:45). 

3. Przebieg trasy -  Olesno, ul. Wachowska – Wachowice, ul Powstańców Śl.,  

i Szkolna – Wachów, ul. Pawła Kuczki - Olesno meta ul. Wachowska 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Bieg na rolkach jest przeznaczony dla osób które rocznikowo ukończyły 16 lat  

tj. urodzonych w 2000 r. i starszych.  

2. Osoby, które w dniu zawodów nie ukończyły 18 r. ż. mogą wziąć udział w imprezie 

tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna, zgody te podpisuje się w Biurze 

Zawodów.  

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane 

zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach  

(w Biurze Zawodów). 

4. Zawodnicy mają obowiązek startu w kasku ochronnym, zaleca się jazdę  

w ochraniaczach na kolanach i łokciach. 

5. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie 

do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.  



V. ZAPISY 

1. Zapisy przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem strony 

www.zmierzymyczas.pl do dnia 04.05.2016 r. oraz w dniu zawodów w Biurze 

Zawodów. 

2. Ze względów bezpieczeństwa ustala się limit do 50 zawodników. Organizator 

zastrzega zamknięcie zapisów po wypełnieniu limitu. 

 

VI. OPŁATA STARTOWA 

Organizator  pobiera  symboliczną  opłatę startową w wysokości: 

- 10 złotych przy wpłatach do 04.05.2016 r.  na rachunek PKO Bank Polski o/Olesno 29 

1020 3668 0000 5702 0355 5125.  

Dane do przelewu: 

Oleski Gminny Szkolny Związek Sportowy 

ul. Pieloka 12 

46-300 Olesno 

 

Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego 

terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu. W treści 

przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika, 

miasto zamieszkania. Opłata startowa nie przechodzi na innego uczestnika i nie będzie 

zwracana w przypadku z rezygnacji ze startu. 

- w dniu biegów – 20 zł – gotówką w Biurze Zawodów. 

 

VII. KLASYFIKACJA 

1. Zdobywcy I, II i III miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn otrzymują puchary  

i upominki. 

2. Wszyscy startujący otrzymają pamiątkowe medale, napój i gorący posiłek. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników II Oleskiego Biegu na Rolkach obowiązuje niniejszy 

Regulamin.  

http://www.zmierzymyczas.pl/


2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych 

i fotograficznych z biegu.  

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 

4. Organizator zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich 

stwierdzających zdolność do udziału w zawodach. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie o których winien 

poinformować przed rozpoczęciem imprezy.  

6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

7. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

 


