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REGULAMIN EKOBIEGU DOLINY KARPIA 

 

1. CEL IMPREZY 

- Promocja walorów przyrodniczych obszaru Doliny Karpia 

- Zapoznanie uczestników z lokalnymi zasobami i ofertę edukacyjną bazującą na 

dziedzictwie kulturowo-przyrodniczym Doliny Karpia, a także z działaniami związanymi 

z edukacja proekologiczną oraz działaniami na rzecz promowania Marki Lokalnej Doliny 

Karpia 

- Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu 

- Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Doliny Karpia i okolic 

- Poznanie szlaków Doliny Karpia. 

- Promocja miejscowości Doliny Karpia 

 

2. ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie Dolina Karpia 

 

3. WSPÓŁORGANIZATOR 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota 

 

4. TERMIN I MIEJSCE 

- Bieg odbędzie się w dniu 27czerwca 2021r. w Lgocie k. Wadowic na trasie 

prowadzącej przez Krzemionkę – Lubań – Trawna Góra – Lubań - Krzemionka. 

- Start zawodników odbędzie się w Lgocie ul. Podgórska  56, z boiska należącego do 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota, o godz. 10:00. 

- Meta biegu znajdować się będzie w tym samym miejscu co start. 

- Zakończenie zawodów, dekoracja najlepszych zawodników za linią mety. 

- Dystans 12 km, nawierzchnia żwirowa, kamienista i trawiasta (jeśli spadnie deszcz, 

będzie sporo błota)  

Suma przewyższeń 512 m.  

Trasa nie posiada atestu PZLA. 

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA 

- W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a także osoby które ukończyły 16 lat za 

pisemną zgodą rodziców lub pod opieką prawnego opiekuna. 

- Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. 

- Biuro Zawodów będzie obok boiska piłkarskiego przy budynku Stowarzyszenia. 

- Biuro będzie czynne w dniu biegu w godz. 9.00– 12.30. 

- Bieg jest bezpłatny. 

- Uczestników biegu nie obowiązuje limit czasowy. 

- Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia 

Organizatora. 

 

6. KLASYFIKACJA 

- Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w 9 kategoriach: 

kobiety: K16: 16-29 lat, K30: 30-39 lat, K40: 40-49 lat, K50: 50 lat- powyżej 

i mężczyźni: M16: 16-29 lat, M30: 30-39 lat, M40: 40-49 lat, M50: 50-59 lat, M60: 60 lat 

– powyżej. 
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7. NAGRODY 

- Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają puchary. 

- Dla zwycięzców w każdej z 9 kategorii pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe: 

I miejsce - bon o wartości 200,00 zł do wykorzystania w sklepach sportowych oraz 

voucher o wartości 100,00 zł do Resortu MOLO - użytkownika znaku marki lokalnej 

Dolina Karpia, za zajęcie II-III miejsca - bon o wartości 100,00 zł do wykorzystania 

w sklepach sportowych oraz voucher o wartości 100,00 zł na usługę wypożyczenia 

kajaków od użytkowników znaku marki lokalnej Dolina Karpia. Każdy ze zwycięzców 

otrzyma również pakiet produktów lokalnych posiadających znak marki lokalnej Dolina 

Karpia.  

- Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Dla 

każdego uczestnika Ekobiegu Doliny Karpia przewidziano gadżety ekologiczne 

promujące EkoBieg Doliny Karpia i cały obszar Doliny Karpia oraz dyplom 

i podkoszulka. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- Wszystkich uczestników EKOBIEGU DOLINY KARPIA obowiązuje niniejszy 

Regulamin. 

- Bieg ma charakter sportowo – rekreacyjny, uczestnicy biorą w nim udział na własną 

odpowiedzialność. 

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

- Pobranie numeru startowego oznacza akceptację w/w Regulaminu.  

- Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji w/w Regulaminu. 

- Z powodów obostrzeń związanych z COVID-19 organizator zastrzega sobie prawo 

odwołania zawodów lub zmiany terminu. 

 

 

**Więcej informacji o biegu udzielają: Szymon Putek 607249605 

 

 


