REGULAMIN
CYKLICZNEGO
BIEGU
„Wokół Parafii”

I. Organizator
Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego z Padwy w Starych Panewnikach
ul. Panewnicka 463, 40-774 Katowice
II. Cel imprezy
1. Krzewienie tradycji i kultury chrześcijańskiej.
2. Integracja Parafian – pasjonatów biegania.
3. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego spędzania wolnego czasu przez całe rodziny.
4. Świadectwo utożsamiania się z Parafią.
5. Ofiarowanie trudu i wysiłku w intencji dzieła budowy nowego kościoła i klasztoru.
III. Termin
1. Biegi odbywają się w każdy wtorek (dzień, w którym czcimy Patrona Parafii - św. Antoniego),
zbiórka zawsze o godz. 19.50, start o godz. 20:00.
2. Harmonogram biegów:
14 maja 2019
30 lipca 2019
21 maja 2019
6 sierpnia 2019
28 maja 2019
13 sierpnia 2019 (rozpocz. 20.30)
4 czerwca 2019
20 sierpnia 2019
11 czerwca 2019
27 sierpnia 2019
18 czerwca 2019
3 września 2019
25 czerwca 2019
10 września 2019
2 lipca 2019
17 września 2019
9 lipca 2019
24 września 2019
16 lipca 2019
1 października 2019
23 lipca 2019
IV. Miejsce
1. Parafia św. Antoniego z Padwy w Starych Panewnikach oraz przylegające do niej tereny leśne
i ulice osiedlowe.

V. Trasa
Dystans - około 6 km, start
i meta przed kościołem
w Starych Panewnikach.
Limit czasu: 60 minut.
VI. Warunki uczestnictwa
1. Bieg ma charakter otwarty.
2. Prawo startu mają osoby,
które do dnia biegu ukończyły
16. rok życia.
3. Zawodnicy, którzy w dniu
biegu nie ukończyli 18. roku
życia przedstawiają pisemną
zgodę opiekunów prawnych
na uczestnictwo w biegu (wymagana jest obecność opiekuna podczas weryfikacji).
4. Limit osób startujących - 25 osób.
5. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: stare.panewniki@archidiecezjakatowicka.pl
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania.
6. W dniu biegu zapisy będę przyjmowane (w miarę wolnych miejsc) od godz. 19:50 do 20:00
bezpośrednio w kancelarii Parafii św. Antoniego z Padwy w Starych Panewnikach.
7. Obowiązkowa weryfikacja zawodników w dniu imprezy w godz. 19:50 - 20:00 w kancelarii
parafialnej. Zawodnicy przedkładają dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający wiek
i tożsamość oraz podpisują formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do
uczestnictwa w zawodach (udział na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekuna
prawnego) oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane
z przeprowadzeniem biegu.
VII. Nagrody
Dla najbardziej wytrwałego Uczestnika (udział w największej liczbie biegów w terminach określonych
w p. III) nagrodą jest Puchar św. Antoniego i październikowa pielgrzymka szlakiem Podkarpacia.
W przypadku większej liczby osób spełniających powyższy warunek odbędzie się losowanie nagrody.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie zapewnia opieki medycznej
2. Na terenie parafii zostanie wyznaczone dla Uczestników specjalne miejsce na depozyt.
3. Bieg może być odwołany przez Organizatora m.in. z powodu niesprzyjających warunków
atmosferycznych lub bez podania przyczyny.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
UWAGA!

Pielgrzymka rowerowa mężczyzn do Piekar Śl. 26 maja rozpocznie wycieczki rowerowe, które
zostaną zakończone we wrześniu pielgrzymką rowerową do Częstochowy.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

