
 

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SIECHNICACH 

UL. Świerczewskiego 40 
                           

 

 

ZAPROSZENIE 

na 
BIEG ULICZNY SIECHNIC 2011 

w dniu 18.06.2011 
ROZPOCZĘCIE BIEGU O GODZ. 14.30 

 
1. ORGANIZATOR: 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siechnicach 

 

2. WSPÓŁORGANIZATOR: 

Straż Miejska, OSP Siechnice, GCK 

 

3. TERMIN I MIEJSCE:  

    18 czerwca 2011r. (sobota) Siechnice, Gmina Siechnice 

 

4. ZGŁOSZENIA:   

   W biegu może wziąć udział każda osoba. 

   Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub e-mail z podaniem następujących danych: imię i 

nazwisko, kategoria wiekowa, data urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość) 

   Kontakt: GOSiR Siechnice tel. 71 311 39 43, email: gosir@ugsiechnice.pl  

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia – do godz. 12.00 w dniu biegu. 

 

5. KATEGORIE WIEKOWE: 

*dziewczęta do 14 roku życia (włącznie) 

*chłopcy do 14 roku życia (ełącznie) 

*bieg główny kobiet i mężczyzn od 15 roku życia 

 

6. DYSTANS I TRASA: 

dystans – ok. 6 000 m 

trasa: hala sportowa/Gimnazjum – ul. Fabryczna (do ronda) – ul. Szkolna – ul. Kościelna – ul. 

Jarzębinowa – ul. Staszica – Rondo – ul. Kwiatkowskiego – ul. Henryka III – Festyn (tereny zielone 

przy hali sportowej)  

 
 

START 
META 

 

mailto:gosir@ugsiechnice.pl


 

7. UCZESTNICTWO I WYMAGANE DOKUMENTY: 

* Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play 

* W biegu mogą brać udział wszyscy bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania 
* Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu za zgodą rodziców lub opiekunów 

* Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich lub podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia 

* Warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowej jest dokonanie zgłoszenia, osoby pełnoletnie winny 

przedstawić dowód tożsamości, młodzież legitymacje szkolną 

* Uczestnicy biorą udział w biegu na własna odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w 

razie wystąpienia zdarzeń losowych 

* Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani 

 

8. HARMONOGRAM TURNIEJU: 

   - godz. 12.30-14:00 Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń 

   - godz. 14:30 – 15.30 bieg  

   - godz. 15:45 – dekoracja zawodników, zakończenie 

  

 
 

ORGANIZATOR 

GOSiR SIECHNICE  

 

 

 

 


