
                                                Regulamin 

Bieg Rodzinny  Grizzly POWER Run -  Memoriał Łukasza Chrzanowskiego. 

I.ORGANIZATOR, 

UKS GRIZZLY GDAŃSK, ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk, NIP 584-24-10-646 Tel 

502 285 108, e-mail biuro@grizzlypower.pl 

II. CEL IMPREZY 

1. popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej w 

każdym wieku 

2. promowanie zdrowego stylu życia 

3. pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój sportowy trójki dzieci 

naszego tragicznie zmarłego w Himalajach przyjaciela Łukasza Chrzanowskiego. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. bieg zorganizowany będzie 14.10.2017 r. 

2. Gdańsk Osowa ul. Juraty wejście do lasu  godzina 9:00 

IV. TRASA  

Dla zawodników mamy przygotowane pięć tras: 

1. trasa Misie: 500m - dla dzieci poniżej 6 roku życia 

2. trasa Koale: 1km - dla dorosłych i dzieci pomiędzy 6 a 9 rokiem życia  

3. trasa Pandy: 5km - dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia 

4. trasa Niedźwiadki: 10km - dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia 

5. trasa Grizzly: 20km - dla dorosłych 

V. ZGŁOSZENIA I ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

. limit łączny uczestników to 300 osób - decyduje tu kolejność zgłoszeń  

. zgłoszeń można dokonać wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie 

organizatora www.grizzlypower.pl/lukasz  

. napoje w bazie biegu jak i na trasie, poczęstunek dla zawodników po biegu  
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. nagrody rzeczowe rozlosowane wśród wszystkich uczestników biegu 

. nagrody dla pięciu pierwszych zawodników poszczególnych tras 

VI. OPŁATY STARTOWE 

. udział w biegu jest bezpłatny 

. w trakcie zawodów będzie zorganizowana zbiórka pieniędzy na rozwój 

sportowy trójki dzieci zmarłego przyjaciela Łukasza. 

VII. SZCZEGÓŁOWY PLAN IMPREZY 

. 9:00 - 10:00 otwarcie biura zawodów odbiór pakietów startowych 

. 10:30  start trasy Misie 200m 

. 11:00 wspólny start tras Koala 1km i Panda 5km 

. 12:00 wspólny start tras Niedźwiedzie 10km i Grizzly  20km 

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego 

zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia 

Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z 

obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego 

tytułu odpowiedzialności. 

2.  Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału 

w Biegu Rodzinnym Grizzly Power Run” podpisanej przez rodzica lub prawnego 

opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.  

3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania biegu.  

4. Organizator  nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z 

obecnością lub uczestnictwem w biegu. 

 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i 

depozycie. 



6. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierane są przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia imprezy pt. Grizzly Power Run - Memoriał Łukasz 

Chrzanowskiego. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w 

swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia 

udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane 

osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym. 

 

 


