
BIEG PO SERCE 

JURAJSKIEGO ZBÓJA 

ZAWIERCIE 

JURAJSKI ZBÓJ WYJAŚNIA NAM UDZIAŁ W BIEGU  

regulamin Biegu po Serce Jurajskiego Zbója 

 

Termin oraz miejsce imprezy 
24.09.2017r, (godz. 13:00 – 18:00), w Zawierciu – Park Miejski im. Adama Mickiewicza. 

 

Kto może wziąć udział w imprezie? 
Każdy! Bez względu na wiek i kondycję fizyczną. 

Osoby niepełnoletnie winny zgłosić się do punktu meldunkowego pod opieką opiekuna.  

 

Cel główny imprezy? 
Pozyskanie środków finansowych na pomoc dla Mikołaja Spery, który cierpi na autyzm. Na budowę prototypu sztucznego serca wirowego dla dzieci 

do 10-go roku życia przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu oraz wsparcie Stowarzyszenia Zbója Szczyrka. 

 

Cel biegu? 
Zdobycie jak największej ilości Serc Zbója. 

 

Jak je zdobyć? 
Po pokonaniu wyznaczonej trasy biegu (ok. 1000m) otrzymujesz na karcie zawodnika stempel symbolizujący Serce Zbója.  

Teraz możesz wystartować do kolejnej rundy. Im więcej razy pokonasz trasę, tym więcej serduszek-stempli otrzymasz. Pamiętaj! Żeby pokonać trasę 

krokiem spacerowym potrzebujesz ok. 15 minut, wtedy organizm Twój spala śr. ok. 100 kcal. Z każdą rundą pomagasz swemu sercu.  

 

Jak pokonać trasę biegu? 
Biegiem, truchtem lub lekkim spacerem, ale możesz też na rolkach, na wózku lub pod rękę z bliską Ci osobą. Tak naprawdę każda forma ruchu jest 

dopuszczona. Osoby pokonujące trasę na rolkach powinny być wyposażone w kask i ochraniacze. Na trasie biegu obowiązuje zakaz poruszania się 

rowerem, hulajnogą czy na deskorolce. 

 

Ile czasu trwa bieg? 
Nieważne czy wieje wiatr, pada deszcz czy świeci słońce, na pokonanie trasy biegu masz czas 2 godziny. Bieg rozpoczyna się w niedzielę o 15:00 i 

trwa do 17:00, natomiast zapisy trwają już od godziny 13:00. Trasę możesz pokonywać nieprzerwanie, możesz również robić przerwy, aby odpocząć i 

później kontynuować bieg. 

 

Co mam zrobić aby wystartować? 
1. Udać się do punktu meldunkowego, tam otrzymasz do wypełnienia kartę uczestnika i numer startowy. 

2. Wykupić pakiet startowy w cenie 10zł (dotyczy dzieci powyżej 6 roku życia oraz każdej osoby dorosłej). W ramach pakietu otrzymasz: wodę, 

posiłek regeneracyjny, certyfikat uczestnictwa w biegu „I ja pomagam chorym dzieciom”oraz medal. 

Podpisać zgłoszenie w którym znajduje się zapis, iż Twój udział w Biegu jest dobrowolny i startujesz na własną odpowiedzialność.  

3. PAMIĘTAJ o odpowiednim obuwiu! 

4. Teraz możesz udać się na start i rozpocząć w dowolnej chwili pokonywanie trasy. Pamiętaj, abyś za każdą rundę otrzymał na mecie stempel z 

serduszkiem, czyli jedno Serce Zbója. 

 

Jak wygrać? 
Pokonaj minimum jedną trasę biegu. Wygrywają wszyscy, którzy zdobyli co najmniej jedno Serce Zbója. 

 

Czy są nagrody?  
Nagradzany jest każdy uczestnik biegu, certyfikatem i medalem. Za najlepsze wyniki w danych kategoriach nie są przyznawane nagrody, jedynie do 

wglądu i dla wiadomości uczestników najlepsze wyniki w następujących kategoriach: kobiety (w podziale na: bieg, marsz/spacer, rolki), mężczyźni (w 

podziale na: bieg, marsz/spacer, rolki), dzieci do lat 12 (w podziale na: bieg, marsz/spacer, rolki) zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia i zamieszczone 

na stronie www.jurajska.org.pl oraz na www.facebook.com/JedziemynaJure  

 

Co zrobić gdy zakończę udział w biegu? 
Udajesz się z kartą uczestnika do punktu meldunkowego, tam zostaną zliczone zdobyte przez Ciebie serduszka i otrzymasz pamiątkowy dyplom i 

medal. 

 

Kto może być Twoim sponsorem i jak pozyskać swojego sponsora? 
Powtórz swoim bliskim motto naszego biegu „JA uczestniczę – TY sponsorujesz – MY pomagamy”. Powiedz im o naszej idei pomocy, o naszym 

wspólnym celu i poproś rodziców, ciocię, wujka, sąsiadów, aby zgodzili się za każde serduszko, które zdobędziesz, przeznaczyć jakąś kwotę. Po biegu 

udasz się do nich i przedstawisz im dyplom uczestnika z wyszczególnioną ilością serduszek, które zdobyłeś. Jeśli np. zdobyłeś 10 serduszek, a Twój 

sponsor za każde zgodził się zapłacić 2 zł, otrzymasz wtedy od sponsora 20zł, które wrzucisz do puszki.   

Wszystkie pieniądze uzbierane w ten sposób będą w 100% przekazane na wybrany cel biegu. Sponsor może wyposażyć Cię w swoje T-shirty, czapki, 

napisy, nalepki itp. Bądź swym dobrym menedżerem i pozyskaj dla siebie sponsora Biegu po Serce Jurajskiego Zbója! 

 

Jak mogę pomóc, jeśli nie uda mi się pozyskać swojego sponsora? 
Zawsze możesz według własnego uznania wrzucić do puszki dowolną kwotę. Jeśli jej nie masz lub nie stać Cię na nią to pamiętaj, że uczestnicząc w 

Biegu po Serce Jurajskiego Zbója, wspierasz ideę biegu i poszerzasz naszą grupę Dobrych Serc Jurajskiego Zbója. 

 

Mam więcej pytań do kogo mam się zwrócić? 
Można pytać w biurze Jurajskiej Organizacji Turystycznej lub zaglądać na stronę www.jurajska.org.pl 

 

DBAJĄC O ZDROWIE SERC, KTÓRYM POMAGASZ, DBASZ RÓWNIEŻ O ZDROWIE WŁASNEGO SERCA 

http://www.jurajska.org.pl/
http://www.facebook.com/JedziemynaJure

