
 

 

Bezcenne wsparcie na trasie 

Nie siedź w domu. 

 Zostań wzorowym kibicem! 

REGULAMIN „KONKURSU  NA NAJLEPSZĄ ŻYWIOŁOWO DOPINGUJĄCA 

PUBLICZNOŚĆ PODCZAS  

XIII BIEGU SZLAKIEM III WIEŻ NAD BORAMI” 

I. Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Lubiewo – Pani Joanna Jastak 

II. Uczestnictwo 

2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich osób. 

III. Cel konkursu 

1. Promocja aktywnego stylu życia, ekologii, dbania o środowisko naturalne, udziału dzieci 

i młodzieży, osób dorosłych w wydarzeniach sportowych, nauka kulturalnego i kreatywnego 

wspierania sportowców oraz promocja 

Drużyna dopingująca zagrzewa uczestników XIII BIEGU SZLAKIEM III WIEŻ NAD 

BORAMI w dniu 9.5.2020 r. od godziny 12:00 na trasie biegu. 

Wszystkie chwyty dozwolone ( bębny, perkusje, gitary, didżeje, muzyka, garnki, gwizdki, 

kolorowe przebrania, banery itp. ) Grupa kibiców przyjmuje nazwę. Nazwa grupy kibiców 

musi być widoczna dla zawodników. 

 

IV. Termin i miejsce 

Konkurs odbędzie się 9 maja  2020 roku na trasie Biegu Szlakiem Trzech Wież nad Borami  

V. Zasady konkursu: 

Uczestnikami konkursu mogą być dowolnie zorganizowane grupy kibiców, spełniające 

poniższe kryteria: 

• grupa musi liczyć minimum 10 osób, 

• grupa musi mieć pełnoletniego przedstawiciela (opiekuna), który sprawuje opiekę nad 

grupą oraz odpowiada za jej działania podczas trwania konkursu, 



• grupa zgłosi się do udziału w konkursie, wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na 

adres e - mail. ciepluch@lubiewo.pl do Pauliny Ciepluch - Zgłoszenie – załącznik do 

regulaminu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15.4.2020 r. do godz. 15:00 

• zabrania się stosowania rac świetlnych i petard i innych mat. pirotechnicznych.  

• brak ograniczeń co do składu drużyny. 

• zwycięską drużynę wybiorą  startujący zawodnicy oraz komisja konkursowa  

Oceniać będą najbardziej kreatywny sposób dopingu. 

• • grupa wykona własnoręcznie dokumentację fotograficzną oraz może nagrać film 

(telefonem) ze swojego punktu kibicowania 

• grupy kibiców biorąc udział w konkursie realizują swój doping na własny koszt i na 

własną odpowiedzialność. 

• organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i szkody 

wyrządzone przez grupy kibicujące 

• grupa kibicująca jest zobowiązana do pozostawienia miejsca kibicowania w stanie 

sprzed rozpoczęcia swoich działań. 

• organizator konkursu zastrzega możliwość zmiany miejsca kibicowania wskazanego 

przez grupę. 

• uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć, materiałów video z wizerunkiem 

uczestników konkursu wykonanych podczas Biegu Szlakiem Trzech Wież nad Borami 

do celów promocyjnych i marketingowych. 

VI. Rozstrzygnięcia i nagrody 

O wyborze nagrodzonych zadecydują zawodnicy oraz komisja oceniająca, która ostatecznie 

ogłosi wyniki po dekoracji zawodników.  

Nagrody w konkursie przewidziane są dla 4 grup, które uzyskały największą ilość głosów i 

kształtują się następująco:  

Nagrody: 

I miejsce   TALON 600,00  zł  

II miejsce  TALON 400,00 zł  

III miejsce TALON 200,00 zł   

IV miejsce  TALON 100,00 zł  

VII. Karta zgłoszenia 
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Załącznik nr  1 do regulaminu  

Informacja      

1. Kibicujcie tak, jakby ten bieg był najważniejszą imprezą w waszym życiu i życiu tych, 

którzy biegną. Dla zawodników to wsparcie jest niczym wiatr w żagle. 

2. Kibicujcie każdemu zawodnikowi, a nie tylko rodzinie i znajomym. 

3. Dopingujcie, ile sił w płucach. A że zedrzecie gardło? Nieważne, następny taki bieg 

dopiero za rok! 

4. Klaszczcie, ile sił w rękach albo weźcie do rąk to, co pod ręką. Pokrywki garnków, chochle 

i drewniane kopystki fantastycznie sprawdzają się nie tylko w kuchni. 

5. Przygotujcie transparenty, by wspierać biegaczy. Jak? Każdy sposób jest dobry, za każdy 

biegacze będą wam wdzięczni. 

6. Przebierzcie się. To zawsze dodaje kolorytu kibicowaniu. Ale pamiętajcie też, by ubrać się 

odpowiednio. I nie rezygnujcie, gdy brzydka pogoda – właśnie w deszcz i zawieruchę 

jesteście zawodnikom  długodystansowych biegów najbardziej potrzebni. 

7. Bądźcie w kilku punktach. Trasa takiego biegu pozwala kibicować nie w jednym miejscu, 

ale w kilku miejscach. 

8. Jeśli czujecie się niekomfortowo, stojąc samotnie na ulicy, klaszcząc i wydzierając się 

wniebogłosy, może dobrze dołączyć do jakiejś grupy. 

9. Zróbcie niespodziankę. Nigdy, ale to nigdy nie obiecujcie biegaczowi, że będziecie w 

jakimś konkretnym miejscu na trasie, jeśli potem możecie nie dotrzymać słowa. Bo on 

biegnie w oczekiwaniu znajomej twarzy, to go niesie, a na miejscu rozczarowanie bywa 

okrutnie obciążające. Z dwojga złego – lepiej nie obiecywać i sprawdzić rodzinie czy 

znajomym fajną kibicującą niespodziankę. 

10. Weźcie dzieci i pokażcie im, jak wielkim można być wsparciem dla innych. Złapią albo 

bakcyla biegania, albo kibicowania, a może i oba. 

 

 

 



Załącznik nr 1  

KARTA ZGŁOSZENIA 

1. Nazwa Grupy      
            …………………………………………………………………..……. 

2. Opis Grupy 
…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

3. Planowana forma dopingowania (opisać krótko w jakiej formie 
odbędzie się kibicowanie, okrzyki, hasła, plakaty, trąbki, stroje, flagi itp.): 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe pełnoletniego przedstawiciela 

IMIĘ I NAZWISKO 
…………………………………………………………………………… 

ADRES E-MAIL 
………………………………………………………………………………. 

NR TELEFONU 
………………………………………………………………………………. 

LICZBA OSÓB W GRUPIE 
……………………………………………………………….….. 

5. Przybliżona lokalizacja kibicowania  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Potwierdzenie opiekuna (podpis)  

…………………………………………………………………… 

 



MAPA TRASY  BIEGU będzie jeszcze w tym tygodniu doprecyzowana czy 
zostanie ubiegłoroczna mapa niżej, czy będzie na Klonowo.  

 


