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XIV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – ŚWIDNICA 11.11.2022 

 

REGULAMIN IMPREZY 

 

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU 

- Upamiętnienie 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

- Promocja Miasta Świdnica i Powiatu Świdnickiego 

- Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności  

 

II. ORGANIZATOR I PARTNERZY 

- Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 

   58-100 Świdnica, ul. Śląska 35, tel: 74 852 12 62, mail: osir@osir.swidnica.pl 

- Urząd Miasta Świdnica 

- Starostwo Powiatowe w Świdnicy 

 

III. ZGŁOSZENIA DO BIEGU (WYDAWANIE OPASEK) 

1. W dniu Biegu: 11.11.2022 r. (piątek) – godz. 11.00-11.50 – Rynek 

2. Na Mecie każdy uczestnik Biegu posiadający OPASKĘ  otrzyma pamiątkowy medal (ilość medali 

przygotowanych przez organizatora jest ograniczona do 1.200 sztuk) 

3. Wszystkie aktualne informacje dotyczące Biegu zamieszczane będą na bieżąco na stronie 

Organizatora: www.osir.swidnica.pl (w zakładce POLECANE) 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE-START 

1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2022 (start i meta – Rynek Świdnicki) 

2. Godz. startu 12.00 

 

V. TRASA 

1. Trasa Biegu: Start-Rynek, dalej ulicami Grodzka, Zamkowa, Kotlarska, Rynek, Długa, Daleka, 

Pułaskiego, Meta-Rynek 

2. Dystans do pokonania to 1 do 4 okrążeń o długości 1.250 m (maksymalnie 5.000 m) 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Bieg ma charakter rekreacyjny i udział w Biegu jest bezpłatny. 

2. W Biegu może wziąć udział każdy. 

3. Zgłoszeń mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie (które w dniu 

weryfikacji czyli 11 listopada 2022 nie ukończyły 18 lat) mogą być zgłoszone wyłącznie przez 

rodzica lub opiekuna prawnego, który musi być posiadać dokument tożsamości. 

4. Zgłoszenie się do Biegu wiąże się jednoznacznie z akceptacją Regulaminu Biegu. 

5. Uczestnik, Rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika akceptując Regulamin Biegu oświadcza, 

że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym 

wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do 

wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne 

ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i 

strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, 

niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Zgłoszenie się do  Biegu jest 

równoznaczne z akceptacją Regulaminu i oznacza, że Uczestnik, Rodzic/opiekun niepełnoletniego 

uczestnika rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje 

dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

 

 

 

mailto:osir@osir.swidnica.pl
http://www.osir.swidnica.pl/


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Biegu zastrzega sobie prawo do zmian regulaminowych oraz ewentualnego 

odwołania imprezy. 

2. Bieg odbywać się będzie przy ruchu zamkniętym dla ruchu samochodów itp, zabezpieczonym 

w newralgicznych miejscach przez oznakowane służby mundurowe (Policja, Straż Miejska) 

oraz odpowiednie zapory i oznakowanie zastępczej organizacji ruchu.  

3. Trasa Biegu w newralgicznych miejscach (zakręty, skrzyżowania) oznakowana będzie 

taśmami, płotkami oraz ubranymi w kamizelki odblaskowe wolontariuszami wskazującymi 

kierunek biegu. Wszelkie przeszkody np. słupki na trasie (wbieg do Rynku) będą 

zabezpieczone i widocznie otaśmowane. 

4. Uczestnicy Biegu mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku 

publicznego, reżimu sanitarnego, poleceń służb porządkowych i mundurowych, poleceń 

obsługi Biegu. 

5. Osoby przebywające na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie. 

6. Osobom przebywającym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia na jej teren: 

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów ( narzędzi) 

- materiałów wybuchowych , pirotechnicznych 

- napojów alkoholowych 

- środków odurzających lub substancji psychotropowych 

7. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu imprezy , przez służby porządkowe , 

każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie 

imprezy mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia. 

8. Organizator Biegu informuje, że impreza jest ubezpieczona od Następstw Nieszczęśliwych 

wypadków. 

9. Organizator zapewnia działanie punktu pomocy medycznej włącznie z zabezpieczeniem karetki 

pogotowia medycznego ( na wezwanie) 

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy . 

 

 


