
REGULAMIN  
I Ozimskiego Minimaratonu 

Ozimek 8 czerwca 2013r. 
 

Organizator:  
      PSP nr 1 w Ozimku 
 
Współorganizator: 

1. Urząd Miasta i Gminy Ozimek 
2. Komisariat Policji w Ozimku 
3. Ochotnicza Straż Pożarna z Gminy Ozimek 

 
Patronat: 
I Ozimski Minimaraton  został objęty patronatem przez: 
     1.   Burmistrza Gminy i Miasta Ozimek 
     2.   Starostwo Powiatowe w Opolu 
     3.   TVP Opole 
 
Cel: 

• Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej 
wśród lokalnej społeczności, 

• Propagowanie zdrowego trybu życia, 
• Upowszechnianie biegów masowych, 
• Promocja Miasta i Gminy Ozimek 

 
Termin i miejsce  
8 czerwca 2013 roku godz. 10:00 
START i META – wyspa Rehdanz’a w Ozimku ul. Kolejowa 
 
Trasa  
Ulicami miasta Ozimek, wsi Krasiejów, nawierzchnia asfaltowa i piaszczysta ubita, 
oznaczona taśmą biało-czerwoną. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA  

• Warunkiem startu w I Ozimskim Minimaratonie jest zgłoszenie się 
zawodnika/zawodniczki szkoły do dnia 05.06.2013r. do godz. 14:30 

• Zapisy telefoniczne lub faxem pod numerem telefonu (77) 465 19 19, do  
                  5 czerwca 2013r. w godzinach 8:00 – 14:30 w sekretariacie PSP nr 1 w Ozimku 

• Zapisy w dniu imprezy od 8:00 – 9:30 w Biurze Zawodów na wyspie Rehdanza 
przy wejściu po lewej stronie. 

• Zapisy e-mailowe na adres info@psp1.ozimek.pl  
• Zgłoszenia grupowe szkół do 5 czerwca 2013r. 
• Lista zgłoszeniowa, karty startowe zawodnika oraz zgody dostępne są na stronie 

internetowej szkoły www.psp1.ozimek.pl i ma być potwierdzona przez Dyrektora 
szkoły i nauczyciela opiekuna. 

• Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalistów startują w biegu na podstawie 
pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) wzór do pobrania ze strony 
internetowej www.psp1.ozimek.pl 



• Uczestnicy biegu w kategorii „OPEN” przed startem podpisują deklaracje o starcie 
w biegu na własna odpowiedzialność (deklaracja jest do pobrania ze strony 
internetowej www.psp1.ozimek.pl  

 
Nagrody: 

• Zwycięzcy wszystkich biegów otrzymują puchar,  
• Za miejsca I-III: medal, dyplom, nagroda rzeczowa 
• Za miejsca IV-IV: dyplom, upominek 
• Pamiątkowe medale dla 250 uczestników po ukończonym biegu według kolejności 

przybycia na metę, dla pozostałych w terminie późniejszym. 
 
ZASADY FINANSOWANIA  
Koszty organizacji zawodów pokrywają: 

•  Urząd Miasta i Gminy Ozimek 
•  Starostwo Powiatowe w Opolu 
•  Sponsorzy 
•  Organizator 

 
WPISOWE 
Od uczestników każdego biegu nie jest pobierane wpisowe. 
 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 

1. Zawodnicy w kategorii „OPEN” będą klasyfikowani w dwóch osobnych grupach. 
1) Mieszkańcy Gminy i Miasta Ozimek, 
2) Pozostali Uczestnicy. 

2. Organizator zapewnia: 
             - szatnię 
        - wodę mineralną 
        - pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników biegu. 
3.   Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 
4.   Zabezpieczenie na trasie biegu stanowić będą policjanci Komisariatu Policji w 

Ozimku oraz Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ozimek 
5.   W czasie trwania całej imprezy należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb 

porządkowych oraz osób działających w imieniu organizatora.  
6.   Numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej. 
7.   Dojazd uczestników na koszt własny. 
8.   Każdy z zawodników posiada ze sobą kart ę startową z danymi osobowymi, którą 

oddaje organizatorowi na linii mety biegu. 
9.   Brak lub nieoddanie karty sędziemu oznacza niesklasyfikowanie zawodnika biegu 
10. Uczestników I Ozimskiego Minimaratonu obowiązuje niniejszy regulamin. 
11.  Zawodnicy wyrażają zgodę na przetworzenia ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w 
materiałach informacyjnych i reklamowych. 

12.  Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. 

13.  Przekazanie swojego nr startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację 
zawodnika. 

14.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdrowie startujących zawodników w      
I Ozimskim Minimaratonie.  



15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie 
imprezy. 

16.  Podanie i wypełnienie karty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 
w I Ozimskim Minimaratonie  

17.  Wszystkich dodatkowych informacji udziela sekretariat Biegu w PSP nr1 w Ozimku 
pod numerem telefonu (77) 46 51 919, oraz Pani Violetta Oliwa tel. 723908701, 
Kompleks Boisk Orlik tel. (77) 44 66 436 

18.  Komunikat końcowy z I Ozimskiego Minimaratonu znajdować się będzie na stronie 
internetowej www.psp1.ozimek.pl  po 15 czerwca 2013r.  

19.  Organizator I Ozimskiego Minimaratonu  zastrzega sobie możliwość zmian w 
regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed 
rozpoczęciem imprezy. 

20.  Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14:15 są zobowiązani do 
przerwania biegu i dojechanie do mety pojazdem z napisami „Koniec Minimaratonu” 

21.  Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie czasu regulaminowego ponosi za to 
odpowiedzialność własną, oraz powinien stosować się do obowiązujących przepisów 
ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

 
 


