
 

 

I. TERMIN I MIEJSCE 
8 maja 2016r. godz. 11:00 

Strefa Ruchu w Książenicach, 

 ul. Młodości 6,  

05-825 Książenice 

 
II. CEL 
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. 

Promocja Książenic, jako zdrowego i wygodnego miejsca do zamieszkania. 

 
III. ORGANIZATOR 
Fundacja Miasto-Ogród-Książenice 

Przystanek Książenice 

Centrum Sportu i Rekreacji „Strefa Ruchu w Książenicach” 

Współorganizatorzy 
Szkoła Podstawowa w Książenicach 

Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grodzisku Mazowieckim 

 
IV. TRASA I DYSTANS 
Trasa biegu znajduje się na stronie biegu (www.biegamwksiazenicach.pl) 

Start na 10 i 5 km następuje w 15 minutowym odstępie czasowym. Jako pierwsi startują biegacze 

na 10 km. 

Trasa biegu na 10 km ma charakter crossowy, przy wyjątkowo niesprzyjającej pogodzie może ulec  

zmianie. Mapkę z trasą biegu przedstawimy w późniejszym terminie. 

 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania. 

Uczestnikiem biegu może zostać każdy – nie ma limitu wiekowego. 

Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożenie podpisu pod oświadczeniem o 

zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. 

Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na start w biegu 

(wszystkie oświadczenia znajdują się na stronie biegu (www.biegamwksiazenicach.pl), należy 

przynieść je wydrukowane i podpisane w czasie rejestracji w dniu zawodów bądź podpisać na 

miejscu). 

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, co stanowi 

warunek dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać 
dowód tożsamości lub inny dokument celem kontroli daty urodzenia. 

W czasie weryfikacji, w Biurze Zawodów w dniu 07.05.2016 od godz. 10.00 oraz 08.05.2015 od 

godz. 07.30, wydawane będą pakiety startowe. 

 
VI. POMIAR CZASU 
Pomiar czasu będzie odbywał się elektronicznie za pomocą zwrotnych chipów. Chipy muszą być 
przymocowane do nogi uczestnika biegu. Zabronione jest mocowanie chipu w innym miejscu. 

Każdy uczestnik jest zobowiązany oddać chip, po zakończonym biegu w wyznaczone przez 

organizatora miejscu, w pobliżu mety. Nieoddanie chipa skutkuje dyskwalifikacją uczestnika. 

 



 

 

VII. LIMIT BIEGACZY 
Organizator ustala limit biegaczy na 500 osób. O kolejności nadawania numerów startowych 

decyduje kolejność dokonania opłaty wpisowej. 
 
VIII. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia online przyjmowane będą od 11.02.2016r. do 05.05.2016r. poprzez formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.biegamwksiazenicach.pl 

2. Aby dokonać wstępnej rejestracji należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy online 

umieszczony na stronie, następnie w ciągu 7 dni od daty wypełnienia formularza należy uiścić 
opłatę (patrz punkt IX– Opłaty) w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane. 

3. Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji i uiścił opłatę startową do biegu, 

znajdzie się na stronie www.biegamwksiążenicach.pl 

4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 05.05.2016r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe 

wyłącznie w biurze zawodów w dniu imprezy w godzinach 7.30 – 9.00 (jeżeli wcześniej nie zostanie 

wyczerpany limit miejsc). 

UWAGA! 
W biegu obowiązuje limit 500 nadanych numerów startowych, o nadaniu numeru startowego 

decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych. Zapisy zostaną zawieszone po osiągnięciu 

limitu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać: 

telefonicznie: Kamil Szpot tel. 517-235-013 

mailowo: kontakt@BiegamWKsiazenicach.pl 

 
IX. OPŁATA STARTOWA 
opłata startowa wynosi 35 zł (do 24.04.2016) 

2 tygodnie przed biegiem 45 zł (od 24.04.2016 do 07.05.2016) 

w dniu biegu 55 zł (8.05.2016). 

 

Każdy uczestnik biegu może wesprzeć akcję charytatywną „Wspieram Józia” - wystarczy zaznaczyć 
odpowiednie pole na formularzu zgłoszeniowym, następnie przelać 10 zł więcej podczas rejestracji 

do biegu. Zgromadzone środki przelejemy na konto Fundacji, której podopiecznym jest chory 

Józio. 

 

Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego po wypełnieniu 
formularza zgłoszeniowego. 
 
UWAGA: 
Opłata startowa w przypadku rezygnacji zawodnika nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości 

przepisania opłaty startowej na innego zawodnika. 

 
X. PROGRAM  BIEGU 
9:30 – Powitanie biegaczy 

9:40 – pokaz Czirliderek ze Szkoły Podstawowej 

9:45 – rozgrzewka na wesoło 

9:50 – występ orkiestry 

10:00 – start biegu krasnala (200 m) 

10:15 – start biegu smyka (400 m) 

10:30 – start biegu juniora (1km) 

10:45 – start nordic walking 



 

 

10:46 – rozgrzewka w strefie ruchu 

11:00 – start biegu na 10 km 

11:15 – start biegu na 5 km 

12:20 – dekoracja zwycięzców biegu dla dzieci i dorosłych. 

12:30 – zamknięcie trasy 

13:00 – zakończenie imprezy 

 
XI. KLASYFIKACJE I NAGRODY 
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 puchary + nagrody rzeczowe. 

Klasyfikacja dla najszybszego mieszkańca/mieszkanki Książenic 

Klasyfikacja Giga Drużyna dla drużyn z największą liczbą biegaczy startujących w naszym biegu 

(dotyczy obu biegów). 

 

XII. BIURO ZAWODÓW 
Biuro zawodów będzie mieściło się w ośrodku Strefa Ruchu w Książenicach, 

ul. Młodości 6, 

05-825 Książenice 

i oznaczone będzie specjalnymi znakami. 

Biuro zawodów będzie czynne w sobotę 07/05 oraz 08/05 przed startem. Godziny otwarcia biura 

zawodów zostaną podane w oddzielnym komunikacie. 

 
XIII. LIMIT CZASU 
Organizator ustala 1,5 godzinny limit na pokonanie dystansu 

 
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
By zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg odpowiednim limicie czasowym, 

Zawodnicy zgłoszeni do biegu w przypadku nie ukończenia biegu nie biorą udziału w końcowym 

losowaniu nagród, 

Trasa biegu nie posiada atestu, 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić 
żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych, 

Organizator nie ubezpiecza zawodników, 

Organizator zapewnia: 

- przebieralnie, 

- prysznice oraz toalety, 

- depozyty i szatnie do przechowania bagażu, 

- napój i ciepły posiłek po zakończonym biegu 

- ratowników medycznych 

Oficjalne wyniki biegu zamieszczone zostaną na stronie internetowej  

http://BiegamWKsiazenicach.pl 

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Książenic oraz uczestników Biegu, Komenda Policji i 

organizatorzy przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w dniu biegu oraz 

poruszaniu się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

Jedna osoba może zapisać się tylko na jeden z wybranych przez siebie biegów i po opłaceniu 

opłaty startowej wystartować na wcześniej zadeklarowanym dystansie. 

Organizator daje możliwość odebrania pakietu startowego przez upoważnioną osobę po 

uprzednim przedstawieniu oświadczenia, ksera dowodu uczestnika oraz własnoręcznie 

podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia biegacza, za którego pakiet chcemy odebrać. 



 

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

Serdecznie zapraszamy 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TOWARZYSZĄCEJ - NORDIC WALKING 
 
I. TERMIN I MIEJSCE  

• 8 maja 2016 r. godz. 10.45,  
• Strefa Ruchu w Książenicach, 
 ul.Młodości 6, 
 05-825 Książenice 

 
II. CEL  
• Popularyzacja nordic-walking jako najprostszej formy aktywności fizycznej i zdrowego 
trybu życia.  
• Promocja Książenic, jako zdrowego i wygodnego miejsca do zamieszkania. 
 
III. ORGANIZATORZY  
• Fundacja Miasto-Ogród-Książenice 
Klub Przystanek Książenice 
Centrum Sportu i Rekreacji „Strefa Ruchu w Książenicach” 
 
WSPÓŁORGANIZATORZY 
Szkoła Podstawowa w Książenicach 
Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grodzisku Mazowieckim 
 
IV. TRASA I DYSTANS  
Trasa została wyznaczona po lesie. Długość trasy będzie wynosić ok 5km. Dokładna trasa 
oraz jej długość zostanie podana w oddzielnym komunikacie. 
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA  

o Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i 
zobowiązany jest do  jego przestrzegania. 

o Uczestnikiem wyścigu nordic walking może zostać każdy - nie ma limitu wiekowego. 

o Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręcznie 
złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną 

odpowiedzialność.  

o Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na 
start w imprezie ( wszystkie oświadczenia znajdują się w załączniku, należy 
przynieść je wydrukowane i podpisane  w czasie rejestracji w dniu zawodów bądź 

podpisać na miejscu). 

o Wszyscy zawodnicy startujący w wyścigu nordic walking muszą zostać 

zweryfikowani w Biurze Zawodów, co stanowi warunek dopuszczenia zawodnika do 
udziału w imprezie. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości 
lub inny dokument celem kontroli daty urodzenia.  
 

o  

VI. Organizator ustala limit startuj ących na 100 osób. 

O kolejności zapisu decyduje kolejność dokonania opłaty startowej. 



 

 

 
VII. ZGŁOSZENIA  
  

1. Zgłoszenia online przyjmowane będą od 11.02.2016r. do 05.05.2016r. poprzez 
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.biegamwksiazenicach.pl 
2. Aby dokonać wstępnej rejestracji należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy 
online umieszczony na stronie, następnie w ciągu 7 dni od daty wypełnienia formularza 
należy uiścić opłatę (patrz punkt VIII– Opłaty) w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie 
anulowane. 
3. Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji i uiścił opłatę startową do 
biegu, znajdzie się na stronie www.biegamwksiążenicach.pl 
4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 05.05.2016r. Po tym terminie zgłoszenia będą 
możliwe wyłącznie w biurze zawodów w dniu imprezy w godzinach 7.30 – 9.00 (jeżeli 
wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc). Telefonicznie: Kamil Szpot tel. 517-235-
013 
mailowo: kontakt@biegamwksiazenicach.pl 

 

VIII. OPŁATA i odbiór pakietów 
• opłata za uczestnictwo wynosi 20 zł 

 
Każdy uczestnik biegu może wesprzeć akcję charytatywną „Wspieram Józia” - wystarczy zaznaczyć 
odpowiednie pole na formularzu zgłoszeniowym, następnie przelać 10 zł więcej podczas rejestracji 

do biegu. Zgromadzone środki przelejemy na konto Fundacji, której podopiecznym jest chory 

Józio. 

 

Opłatę startow ą należy ui ścić: 
za pośrednictwem serwisu transakcyjnego po wypełnieniu fo rmularza 
zgłoszeniowego. 

 
 odbiór pakietów będzie możliwy w biurze zawodów. Godziny otwarcia biura zawodów 
zostaną przekazane w oddzielnym komunikacie. 

 
IX. PROGRAM Imprezy 
 
9:30 – Powitanie biegaczy 
9:40 – pokaz Czirliderek ze Szkoły Podstawowej 
9:45 – rozgrzewka na wesoło 
9:50 – występ orkiestry 
10:00 – start biegu krasnala (200 m) 
10:15 – start biegu smyka (400 m) 
10:30 – start biegu juniora (1km) 
10:45 – start nordic walking 
10:46 – rozgrzewka w strefie ruchu 
11:00 – start biegu na 10 km 
11:15 – start biegu na 5 km 
12:20 – dekoracja zwycięzców biegu dla dzieci i dorosłych. 
12:30 – zamknięcie trasy 
13:00 – zakończenie imprezy 



 

 

 
 
X. KLASYFIKACJE I NAGRODY  

• Każdy uczestnik, który ukończy marsz dostanie pamiątkowy medal.  

• Wśród uczestników, którzy ukończą wyścig rozlosowane zostaną dodatkowe 
nagrody ufundowane przez sponsorów.  

• Na mecie każdy uczestnik wyścigu nordic walking otrzyma wodę oraz ciepły 
posiłek. 

XI. BIURO ZAWODÓW 
• Biuro zawodów będzie mieściło się w ośrodku  
Strefa Ruchu w Książenicach, 
 ul. Młodości 6, 
 05-825 Książenice 
 i oznaczone będzie specjalnymi znakami. 

Biuro zawodów będzie czynne w sobotę 07/05 oraz 08/05 przed startem. Godziny otwarcia 
biura zawodów zostaną podane w oddzielnym komunikacie. 

XII. LIMIT CZASU  
• Organizator ustala 1,5 godzinny limit na pokonanie dystansu. 

 

• XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
• Trasa nie posiada atestu,  
• Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność  
i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie 
zaistnienia zdarzeń losowych, 
• Organizator nie ubezpiecza zawodników,  
• Organizator zapewnia: 

o przebieralnie,  

o prysznice oraz toalety, 

o depozyty i szatnie do przechowania bagażu, 

o ratowników medycznych 

              • książenicki wyścig odbędzie się bez względu na pogodę, 
              • Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 
 
 
Serdecznie zapraszamy 
Organizatorzy 

 

 


