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W imieniu grupy przyjaciół i rodziców Marty Ratajczak oraz Stowarzyszenia 
LORDS dziękujemy za zgłoszenie się na bieg charytatywny "Ostrów pomaga"  
Bieg dla Martusi, organizowany dnia 13 października 2019 r. na terenie ośrodka 
sportowo-rekreacyjnego Piaski – Szczygliczka w Ostrowie Wlkp. 

PARKING 
Parking Piaski ul. Limanowskiego 147  
Ostrów Wielkopolski 
BIURO ZAWODÓW 

Czynne będzie w dniu 13.10.0219 r. 

od godz. 9:00 do 11:00 dla biegów głównych 

od godz. 9:00 do 9:50 dla biegów DZIECI 
 

Biuro zawodów mieście się pod adresem ul. Plażowa 10 Ostrów Wielkopolski  
na terenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego Piaski – Szczygliczka  
 

 
 

W biurze zawodów możliwe będzie zgłoszenie nowych uczestników oraz 
dokonanie opłaty startowej: 5km i 10km - 50 zł, Nordic Walking - 40 zł 

Przy odbieraniu pakietu startowego należy okazać dokument tożsamości 
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) w celu weryfikacji zawodnika. 
Uczestnik zgłaszając się do biura zawodów podpisuje deklarację, w której 
informuje, że jest zdrowy, biegnie na własną odpowiedzialność.  

W miarę możliwości prosimy o wcześniejszy odbiór pakietów startowych 
pomoże to nam usprawnić pracę biura. 



Osoby które są już zapisane prosimy o wpłacenie opłaty startowej na konto: 

Stowarzyszenie LORDS 
ul. Wrocławska 2, 67-100 Nowa Sól 
33 2030 0045 1110 0000 0412 2690 
W tytule: Ostrów Pomaga - imię i nazwisko zawodnika  

TRASA 
Długość trasy to 5 km. Trasa będzie oznaczona co 1 km. 
Zawodnicy startujący na 10 km będą mieli do pokonania 2 pętle. 
Toalety będą się znajdowały pomiędzy biurem zawodów a startem. 

PUNKT Z WODĄ  tylko dla trasy 10 km po pokonaniu pierwszego okrążenia. 

Pomimo zapewnionej opieki medycznej prosimy o rozwagę i biegnięcie na miarę 
swoich możliwości.  

 

START 
Wspólny o godzinie 11:30 dla biegnących 5 km, 10 km oraz 5 km Nordic Walking 
których prosimy o ustawienie się na końcu stawki. 

Zawody poprowadzi: Pan Wojciech Kryjom 

ROZGRZEWKA  - brak szatni i natrysków. 
O godz. 11:20 w okolicy biura zawodów wspólną rozgrzewkę poprowadzi: 

Pani Karolina Krzywda ze SKY FITNESS 



BIEGI DZIECI 
BIURO ZAWODÓW czynne od godz. 9:00 do 9:50. 

Przy odbieraniu pakietu startowego konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna 

podpisana w biurze zawodów przez ww. osobę. 

ROZGRZEWKA dla wszystkich dzieci 9:50 w okolicy biura zawodów.  

START zaczynamy od najmłodszych od godz. 10:00. 

META dla wszystkich kategorii tam gdzie meta biegu głównego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy mały biegacz otrzyma na mecie medal oraz słodki upominek 

Pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii od A do J otrzymają w czasie dekoracji  

pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. 

POSIŁEK REGENERACYJNY 
Na terenie biura zawodów za okazaniem numeru startowego, każdy zawodnik 

otrzyma posiłek regeneracyjny w postaci smacznej zupy oraz ciasta drożdżowego. 

Kawa i herbata gratis dla biegaczy i osób towarzyszących. 

DEKORACJE 
Rozpoczną się na terenie biura zawodów ok. godz. 13:30 

Zaczniemy od dekoracji dzieci idąc od najmłodszych ( dyplomy oraz upominki) 

Po nich dekoracja kolejnych roczników dzieci oraz najlepszych trójek Pań i 

Panów na trasach 5 km, 10 km i 5 km Nordic Walking dla których mamy puchary 

oraz 7 lub 3 dniowe voucher do klubu SKY Fitness 

Rocznik 
Kategoria 

Wiek  
Trasa Start 

od do od do 

2019 2014 
A. Rocznik 2019 – 2014 dziewczęta 0,1 5 50 m 10:00 

B. Rocznik 2019 – 2014 chłopcy 0,1 5 50 m 10:04 

2013 2012 
C. Rocznik 2013 – 2012 dziewczęta 6 7 100 m 10:08 

D. Rocznik 2013 – 2012 chłopcy 6 7 100 m 10:12 

2011 2010 
E. Rocznik 2010 – 2011 dziewczęta 8 9 200 m 10:16 

F. Rocznik 2010 – 2011 chłopcy 8 9 200 m 10:20 

2009 2008 
G. Rocznik 2008 – 2009 dziewczęta 10 11 300 m 10:24 

H. Rocznik 2008 – 2009 chłopcy 10 11 300 m 10:29 

2007 2006 
I. Rocznik 2006 – 2007 dziewczęta 12 13 400 m 10:34 

J. Rocznik 2006 – 2007 chłopcy 12 13 400 m 10:40 



ZABAWY DLA DZIECI 
Od godz. 11:00 do 13:00 przygotowane będą dla dzieci bezpłatne atrakcje tj.: 

 malowanie twarzy 
 zaplatanie warkoczyków 
 duże bańki mydlane 
 i inne 

DEPOZYT 
Będzie czynny od 11:00 do 13:30 w odpowiednio oznaczonym miejscu biura zawodów 

Odbiór depozytu będzie możliwy tylko po okazaniu numeru startowego. W przypadku 
zgubienia przez Uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z 
odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę. Uwaga! Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie. 

PAKIET STARTOWY 
Każdy kto odbierze pakiet startowy otrzyma voucher na wejście do klubu SKY Fitness. 

NUMER STARTOWY który prosimy zamocować na klatce piersiowej posiada indywidualny 
kod kreskowy, który zeskanowany na mecie posłuży do pomiaru czasu i identyfikacji 
zawodnika w biegu głównym oraz w biegach dla dzieci. 

Każdy zawodnik otrzyma na mecie pamiątkowy medal 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM 

Biuro Zawodów  

(ul. Plażowa 10) 

 

9:00 - 9:50  biuro zawodów dla dzieci 

9:00 - 11:00 biuro zawodów biegów głównych 

9:50 - 10:00 rozgrzewka dla dzieci 

10:00 - 10:50 biegi dla dzieci 

10:00 A. Rocznik 2019 – 2014 dziewczęta 
10:04 B. Rocznik 2019 – 2014 chłopcy 
10:08 C. Rocznik 2013 – 2012 dziewczęta 
10:12 D. Rocznik 2013 – 2012 chłopcy 
10:16 E. Rocznik 2010 – 2011 dziewczęta 
10:20 F. Rocznik 2010 – 2011 chłopcy 
10:24 G. Rocznik 2008 – 2009 dziewczęta 
10:29 H. Rocznik 2008 – 2009 chłopcy 
10:34 I. Rocznik 2006 – 2007 dziewczęta 
10:40 J. Rocznik 2006 – 2007 chłopcy 

 

11:00 - 13:00 zabawy dla dzieci 

11:00 - 13:30 depozyt 

11:20  rozgrzewka dla biegaczy i Nordic Walking 

11:28  na linii startu – losowanie lotu szybowcem 

11:30  start biegu głównego 

od 12:00  wydawanie posiłków regeneracyjnych 

13:10  koniec limitu czasu biegu głównego 

ok 13:30  ceremonia dekoracji 

 dzieci do 5 lat 

 kolejne roczniki dzieci do 13 lat 

 5 km panie i panowie 

 10 km panie i panowie 

 5 km Nordic Walking panie i panowie 



WSPIERAJĄ NAS 

Wy wszyscy drodzy zawodnicy !!! 
swoimi wpłatami regulaminowymi a czasem dużo większymi  

oraz pomocą przy organizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 Harcerze Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim 

 Osoby, które nie mogły pobiec, a przelały pieniądze na konto  

 Anonimowe firmy, które ofiarowały pieniądze lub produkty 

 TŻ Ostrovia 

 OSP Ostrów Wielkopolski 

 

 

Dziękujemy  

za wsparcie ! 

 
 



UPOWAŻNIENIE* DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO 

Ostrów pomaga Bieg dla Martusi 

13.10.2019 r. 

 

Upoważniam panią / pana  

imię i nazwisko: 
.......................................................................................................................................  

legitymującą / legitymującym się dowodem osobistym (seria, numer): ....................................... 

do odbioru mojego pakietu startowego.  

Dane zawodnika:  

imię i nazwisko:.....................................................................................................................................  

numer startowy: ..................................................................................................................................  

adres zamieszkania: :............................................................................................................................  

data urodzenia: :...................................................................................................................................  

Oświadczam, że: 
zapoznałem/am się z regulaminem imprezy i akceptuje jego warunki oraz, ze jestem zdolny/a do udziału w zawodach 
i startuje na własna odpowiedzialność. Wyrażam zgodę, aby mój wizerunek utrwalony na zdjęciach, nagraniach 
filmowych oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez 
prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. Oświadczam, ze podane dane są 
zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuje do wiadomości, ze podanie danych niezgodnych z prawda może 
spowodować  odpowiedzialność przewidziana w przepisach prawa. 
 
Przyjmuje do wiadomości, ze moje dane będą przetwarzane przez biuro@mimsport.pl w celu realizacji umowy. Moje 
dane przetwarzane będą od momentu zgłoszenia do zawodów do momentu wycofania przeze mnie zgody lub przez 
okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo 
do przeniesienia danych. 
Przyjmuje do wiadomości, ze moje dane: imię, nazwisko, rocznik, miasto zostaną wykorzystane do sporządzenia list 
zgłoszonych uczestników oraz wyników które zostaną upublicznione w środkach masowego przekazu. Przyjmuje do 
wiadomości, ze zgodnie z art. 7 pkt. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z 
dnia 27 kwietnia, wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

Miejscowość: .....................................,  

dnia......./…..../ 2019 r.  

...............................................................  

(własnoręczny podpis ZAWODNIKA) 

* do upoważnienia należy posiadać fotografię lub ksero  

    dowodu osobistego zawodnika (do okazania) 


