
„Sosnowiecki Bieg w Byle Czym” 

 

W Sosnowcu, w Parku Miejskim im. Jacka Kuronia po raz pierwszy odbędzie się niecodzienny „Sosnowiecki Bieg w Byle Czym”.   

3 km trasę, w ciekawym przebraniu będzie można pokonać 10 maja 2014 roku.  Start  o godz. 15.00.WyślijII Biegu  

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:  

 Ukończyli 18 rok życia. 

 Na dzień 09.05.2014 r. ukończyli 16 rok życia i przedstawią  podpisane oświadczenie przez rodzica lub opiekuna prawnego, które dostarczą przed 

rozpoczęciem biegu. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego podczas weryfikacji wraz z dowodem 

osobistym. Formularz będzie dostępny w biurze zawodów.  

 Zgłoszą swoje uczestnictwo w biegu, przesyłając na adres mailowy wiosnazngo@gmail.com wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

 Dokonają opłaty startowej na konto organizatora lub w dniu zawodów.  

 Przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie, zawarte  

w formularzu zgłoszeniowym o takiej zdolności i biegu na własną odpowiedzialność.  

 

Za kompletne zgłoszenie, uważa się wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go drogą mailową na adres wiosnazngo@gmail.com  oraz 

dokonanie przelewu opłaty startowej na konto organizatora lub w dniu zawodów w godzinach od 14.00 do 14.45 w biurze zawodów, wrzucając wpisowe do 

puszki. 

Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, odbywać się będzie w sobotę 10 maja 2014 r. w godz. 14.00 ÷ 14.45 w biurze zawodów 

usytuowanym na terenie Parku.  

Opłata startowa:  

Wpisowe płatne przelewem na rachunek bankowy: 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu 

Bank Przemysłowo Handlowy Spółka Akcyjna Oddział w Sosnowcu   

16 1060 0076 0000 3200 0134 1442  

z dopiskiem „Bieg” - imię i nazwisko zawodnika 

lub 

 w dniu  zawodów w godzinach od 14.00 do 14.45 w biurze zawodów wrzucając wpisowe do puszki. 

 

Wysokość opłaty startowej wynosi nie mniej niż 15 zł. od osoby za bieg.  

 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin biegu dostępny jest na stronie www.wiosnango.pl. 

 

Specjalnie powołana komisja wyłoni spośród uczestników trzy najciekawsze przebrania, których autorzy zostaną nagrodzeni pucharem i dyplomem.  

300 pierwszych uczestników zawodów po przekroczeniu linii mety otrzyma pamiątkowe medale. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w losowaniu wielu cennych 

nagród.   

 

Program zawodów: 

14.00 -14.45  - otwarcie biura zawodów, weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych, 

14.45  -  rozgrzewka przed startem,  

15.00  -  start biegu głównego,  

15.40  -  losowanie nagród i zakończenie biegu. 

 

Cała kwota z wpisowego zostanie przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu na obozie żeglarskim dla dzieci, 

pochodzących z niezamożnych rodzin z terenu miasta Sosnowca. Obóz organizowany jest co roku przez Klub Żeglarski "Zagłębie"  

z Sosnowca. 
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