
REGULAMIN XVII BIEGU FLORIAŃSKIEGO 
 
 
1) Organizatorami Biegu Floriańskiego są: 

 Burmistrz Czchowa 

 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Gminny w Czchowie 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach Melsztyńskich 

 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie 
 

2) Oficjalne rozpoczęcie XVII Biegu Floriańskiego odbędzie się 1 maja 2014 roku 
o godz. 16.00  w Domosławicach – boisko sportowe przy Zespole Szkół                 
w Domosławicach.  
 

3) Bieg ma charakter zawodów przełajowych.  
 
4) Przeprowadzony zostanie w sześciu kategoriach: 

 drużynowej Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 

 indywidualnej dziewcząt - młodzieży ze szkół gimnazjalnych 

 indywidualnej chłopców - młodzieży ze szkół gimnazjalnych, 

 indywidualnej dziewcząt - młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, 

 indywidualnej chłopców - młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, 

 open (kobiet i mężczyzn). 
 

5) Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych do Biegu zgłaszają – 4–osobowe 
drużyny.  
 

6) Placówki oświatowe do Biegu zgłaszają maksymalnie po 10 osób w każdej 
z kategorii.  

 
7) Do kategorii open przyjmujemy indywidualne zgłoszenia, w przypadku osób 

niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.  
 
8) Warunkiem przystąpienia do Biegu jest przekazanie karty zgłoszenia 

uczestnika/uczestników w terminie do 23 kwietnia 2014 roku na adres 
mailowy: moksir@czchow.pl lub w siedzibie MOKSIR ul. Rynek 12,  32-860 
Czchów, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Podpisanie                     
i przekazanie karty zgłoszenia uczestnika/uczestników Biegu Organizatorowi jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 
9) Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach powinno zawierać: skład drużyny lub 

podanie imienia i nazwiska (przy zgłoszeniach indywidualnych) datę 
urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwisko opiekuna drużyny, instytucję 
zgłaszającą oraz zgodę na udział w XVII Biegu Floriańskim (oświadczenie dla 
dziecka niepełnoletniego – podpisują rodzice lub opiekunowie prawni).   

 
10) Na końcowy wynik drużyny OSP składa się  suma  trzech  najlepszych  

czasów. W kategoriach młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz open – 
liczy się najlepszy czas indywidualny uczestnika (do 5 miejsca).   

  
 



11) Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania 
materiałów filmowych, nagrań lub fotografii, wykonanych podczas Biegu m.in. 
poprzez ich publikację na stronie Organizatora, jak również w materiałach 
reklamowych i promocyjnych. 

 
12) Interpretacja niniejszego regulaminu XVII Biegu Floriańskiego należy do 

organizatorów, gdzie można składać wnioski i odwołania.  
 

W imieniu organizatorów  


