
REGULAMIN

Bieg,,8 Wspanialych"

l. Organrzatorzy
-Urzqd Miasta Katowice
- Klub Wysokog6rski ,,KW Katowice"

2. Cel imprezy
Uczczenie pamigci czlonk6w K W Katowice
Tych, kt6rzy odeszli do krainy wiecznych Snieg6w, skal i nieskoriczonej szczgSliwoSci,

kt6rym to poSwiEcony jest pomnik w parku KoSciuszki w Katowicach
Bieg ma charakter towarzyski

3. sce-- 
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Start i meta biegu pod pomnikiem,,8 Wspaniatych" w parku KoSciuszki w Katowicach
obok ko6ciola Sw. Michala Archaniola

Start biegu o godzinie 18:00

4. Trasa biegu
Trasa sklada sig z dw6ch pptli o dtugoSci ok. 4km kuizda,wyznaczonych pieszymi ScieZkami

asfaltowymi na terenie parku KoSciuszki. Razem ok. 8 km

5. Warunki uczestnictwa
Bieg ma charakter towarzyski, nie bEdzie prowadzona klasyfikacja ani pomiar czasu
Ze wzglgdu na brak oSwietlenia na czpSci alejek parkowych prosimy zabrad ze sob4
czol6wki na bieg
Bieg odbgdzie sig bez wzglpdu na warunki atmosferyczne
Zaudzia\ w biegu nie bgdzie pobierana oplata startowa

Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie przedbiegiem oSwiadczenia dostarczonego przez
orgarizatora i pozostawienie go w biurze zawod6w ,

Uczestnicy niepelnoletni maj4prawo startu z opiekunamilub zapisemnym pozwoleniem
przekazarrymorgarizatorowipodczasrejestracji

6. Program biegu
- 17:00 rejestracja uczestnik6w biegu w biurze obok pomnika
- 17:50 koniec rejestracji
- 18:00 start biegu
- 19:00 przewidziane zakonczerie biegu

7. Uwagi kofcowe
Uczestnicy oSwiadczaj 4 2e biorqudzial w biegu na wlasn4 odpowiedzialnoSd

Orgarizator nie zapewnia ubezpieczeriaNNw i innych dla uczestnik6w biegu

Organizator nie ponosi odpowiedzialnoSci zav,,ypadki maj4ce miejsce na trasie biegu, osoba
startuj4ca ubezpiecza siE od nastEpstw nieszczESlilvych wypadk6w we wlasnym zakresie



Uczestnik oSwiadcza" 2e ponosi odpowiedzialnoS6 cywilnqi prawnqzawszystkie

wyrzqdzone przezsieuie .rtoay innym uczestnikom oraz osobom trzecim

Uczestnik oSwiadcza, 2ewyrzekasig praw do dochodzeriaprawnego lub zdrowotnego od

organizatoraw raziewypadku powstalego w ramach biegu

Uczestnik oswiadcza,2e zaponralsig z regulaminem i zgadza sip z jego warunkami

Uczestnik oswiadcza ,2e vtyruza zgodgna wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku

utrwalonego w trakcie biegu w materialach fotografi cznych oraz wideo orgatizatot4

patron6w, Partner6w oraz

We wszYstkich sPrawach

Or ganizatot zasttzega sobie Pr
Podanie danYch osobowYch je

Ostateczna interpretacja regulaminu naleZy do organizatora

Kontakt do organizatora
KWKatowiss +48 3220623 40

klub@kw.katowice.Pl I

Jola Glowacl4 +48 602 382 614

Aleksander Kuciriski +48 696 556 553

Darek Sok6l +48 501 756 485


