
RODZINNY BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA 
 

REGULAMIN 
 

ORGANIZATOR : 
 
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu 

- Urząd Miejski w Bytomiu 

 
 

I. CELE IMPREZY : 
 
 1. Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

 2. Propagowanie aktywnych form wypoczynku. 
  

 

II. TERMIN I MIEJSCE : 
 

1. Bieg odbędzie się 3 maja 2022 r. 
2. Start/Meta – Muszla Koncertowa w Parku Miejskim im. F. Kachla godz. 10:30. 

3. Biuro zawodów – namiot OSiR znajdujący się obok muszli koncertowej  
- czynne od godziny 9:20 do 10:45 w dniu biegu. 

 

III. TRASA BIEGU, DYSTANSE I KATEGORIE 
 
1. Trasa biegu prowadzi alejkami Parku. 

(START – Muszla Koncertowa – alejka wzdłuż ul. Wrocławskiej – alejka za stawem 
Południowym – główna alejka w parku wzdłuż kortów tenisowych – Polana 

Piknikowa – META)  
 

Impreza obejmuje dwie pętle : 
▪ 1 Pętla BIEG REKREACYJNY – dystans 2 km  

▪ 2 Pętla BIEG dla osób zaawansowanych – dystans 2km  
  

Bieg ma formę rekreacyjną/rodzinną bez pomiaru czasu. 
Wszystkie osoby startujące proszone są o nie wyprzedzanie chorążych z flagą  

biało-czerwoną.  

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w biegu robią to na własną 
odpowiedzialność. Każdy uczestnik lub jego opiekun prawny, podpisuję 

oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiana biegania, a także o 
znajomości niniejszego regulaminu.  

2. Pierwsze 200 osób, które zgłoszą chęć udziału w biegu poprzez podpisanie 
stosownego oświadczenia w biurze zawodów otrzymają koszulkę w kolorze 

białym lub czerwonym, które posłużą do utworzenia tzw. „Ludzkiej Flagi”. 
 



3. Organizator ma prawo nie dopuścić do biegu zawodników, którzy:  
▪ są pod wpływem alkoholu lub innych używek, 

▪ swoją postawą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych 

uczestników. 
4. Uczestnicy lub opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach niezbędnych do rejestracji 
zawodnika zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. „O ochronie danych 

osobowych”, Dz.U. nr 133, poz. 833. 
5. Udział w biegu jest bezpłatny. 

  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji kwestii spornych oraz 

nieujętych w regulaminie. 

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscu odbywania się 

biegu.   

3. Organizator planuje wykorzystać zdjęcia z imprezy w sposób niekomercyjny. 

Wyrażenie zgody na niekomercyjne wykorzystanie fotografii. Zgoda nie jest 

równoznaczna ze zbyciem praw autorskich, ani praw osób trzecich i odnosi się 

tylko do korzystania z udostępnionych fotografii do celów niekomercyjnych. 

4. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.  

 
 

 
  


