
Regulamin 24-godzinnego Kwietnego Biegu w Lisowicach

I. CEL 
Celem przeprowadzenia 24-godzinnego Kwietnego Biegu jest 
upamiętnienie momentu rozbudzenia ducha wolności, którego 
dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w trakcie swojej Pierwszej 
Pielgrzymki do Ojczyzny.

II. ORGANIZATOR 
1.Organizatorem Biegu 24-godzinnego jest Brol Krzysztof

            przy wsparciu
a. VVGROUP Sp. z o.o.
b. Sołectwo Lisowice
c. Urząd Gminy Pawonków
d. Stowarzyszenie Sołectwa Lisowice 
e. Mechanika pojazdowa Kokot Adam
f. MIR-TRANS

         g.  KS UNIA LISOWICE 

   
III. FORMUŁA BIEGU

1. Bieg poruszać się będzie ul. Nowa i ul. Mickiewicza.
 Długość pętli to 1352 m. Trasa posiada atest PZLA. 
2. Od startu w dniu 1 czerwca 2012 o godzinie 18.00 spod LCSK 
w Lisowicach do zakończenia w dniu 2 czerwca 2012 o godzinie 
18.00 bieg trwać będzie przez 24 godziny.
3. Symbolem zachowania ciągłości Biegu jest przekazywanie 
biało - czerwonej szarfy przez Chorążych Sztafety następujących 
po sobie.
4. Udział w Biegu jest otwarty dla wszystkich chętnych biegaczy 
jak również  NORDIC WALKING
5. Biuro zawodów znajduje się w LCSK w Lisowicach
obok boiska sportowego .

IV. UCZESTNICY BIEGU, ZGŁOSZENIA



1. Kwietny Bieg jest biegiem otwartym dla wszystkich chętnych 
a udział w nim nie pociąga za sobą żadnych opłat. Startować 
mogą zarówno sztafety jak również indywidualni biegacze .
2. Każdy uczestnik biegu winien posiadać emblemat Kwietnego 
Biegu wydany przez organizatora.
3. Udział w Kwietnym Biegu odbywa się wyłącznie na 
odpowiedzialność jego uczestników. Osoby niepełnoletnie mogą 
zostać zgłoszone do Kwietnego Biegu jedynie przez swoich 
prawnych opiekunów po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji, 
4. Osoby niepełnoletnie w godz. od 22 do godz.6 
mogą biegać tylko w towarzystwie opiekuna dorosłego. 
5. Każdy z uczestników Biegu otrzyma potwierdzenie 
uczestnictwa (certyfikat uczestnictwa) oraz okolicznościowy 
medal, o ile przebiegnie nie mniej niż 35,3 km,
6. Pozostali uczestnicy otrzymają świadectwo udziału bez 
względu na ilość przebiegniętych kilometrów.
7. Certyfikat zostanie również wydany grupom 
zorganizowanym: Klubom, Szkołom, Rodzinom itp. 
o ile przebiegną 35,3km w sztafecie. 
8. Dla każdego uczestnika przewidziano okolicznościową 
plakietkę, wodę oraz coś słodkiego.
9. Każdy z uczestników otrzyma chip, na którego podstawie 
zostaną policzone okrążenia.

VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
1. Każdy z uczestników Kwietnego Biegu winien bezwzględnie 
dostosować się do zasad ruchu drogowego, zasad niniejszego 
regulaminu, postanowień ramowego planu zabezpieczenia, 
gminnego planu zabezpieczenia oraz zaleceń osób 
odpowiedzialnych za organizację i zabezpieczenie biegu. 
2. Wszyscy uczestnicy biegu powinni zapoznać się z zasadami 
bezpieczeństwa przed przystąpieniem do biegu i bezwzględnie 
stosować się do zaleceń osób i służb odpowiedzialnych za jego 
zabezpieczenie. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE



1. Kwietny Bieg odbędzie się bez względu na warunki 
atmosferyczne. 
2. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny strój  i obuwie 
sportowe.
3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną 
odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w 
stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń 
losowych podczas trwania imprezy.
4. Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w 
regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować 
wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 
       

VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1.Jest możliwość skorzystania z noclegu na świetlicy z własna 
karimatą ,będą udostępnione prysznice i WC.

IX. PUBLIKOWANIE INFORMACJI 
Składy organizacyjnych, lista uczestników biegu, szczegółowy 
harmonogram biegu, bieżące informacje oraz zasady organizacji 
Kwietnego Biegu na terenie Lisowic publikowane będą na 
stronach internetowych
 http://www.lisowice.  com  ,
 http://www.parafialisowice.pl
 http://www.kwietnybieg.pl

Krzysztof Brol
dyrektor sztafety

                                         kontakt e-mail:krzysztofbrol@poczta.onet.pl
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