
Regulamin  

1 CHARYTATYWNEGO CROSSU NA WYSPIE  

dla TOMKA BRZESKIEGO 

 

1. Opis i cel zawodów: 

1 Cross na Wyspie Energetyka to, jedyny w swoim rodzaju bieg przełajowy o charakterze 

charytatywnym, którego trasa przebiegać będzie przepięknymi leśnymi ścieżkami Wyspy   

otoczonej pełnymi uroku wodami Jeziora Solińskiego. Bieg  i Nordic Walking będą 

rozgrywane na dobrze oznaczonych pętlach.  Całkowity dochód z biegu zostanie przekazany 

na pomoc w rehabilitacji i dofinansowaniu bardzo drogiego zabiegu uzupełnienia implantem 

kości czaszki Tomka. Zabieg ten będzie wykonywany w Katowicach 7 września , będzie to 

więc ostatnia impreza biegowa przed zabiegiem, która pomoże uzupełnić potrzebną kwotę  

( 120 tys. zł.)… 

Przypomnijmy. Tomasz Brzeski, biegacz górski, triathlonista, narciarz i kolarz, wielokrotny 

Mistrz Polski 1 kwietnia podczas zawodów w skialpiniźmie w Zakopanem przeżył 

dramatyczny wypadek. Podczas zjazdu, z dużą prędkością wpadł na skałę. Siła uderzenia 

była tak duża, że pękł kask i doszło do poważnego urazu głowy. Sportowiec stracił część 

czaszki, ale dzięki ogromnej pracy lekarzy udało się go uratować. Po ponad miesiącu 

został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i poddany żmudnej rehabilitacji. 

Konieczna  będzie także operacja rekonstrukcji kości czaszki. (http://www.tvn24.pl) 

2. Organizator: 

Wyspa Energetyk , oraz Team Elbrus – Zatorska 2016 i przyjaciele. 

3. Termin i miejsce: 

26.08. 2017. Wyspa Energetyka ( Polańczyk ) godz. 11: 00 

4. Program:  

Cross Charytatywny dla Tomka Brzeskiego odbędzie się w ramach 3- dniowej imprezy na 

Wyspie „ Zakończenie Lata” ( 25-27.08) www.solina.pl 

 

Biuro zawodów – Restauracja „ Tawerna u Michała „ 

8:00 – 10:45 – Zapisy w Biurze Zawodów 
11:00 – Bieg dla wczasowiczów i przełajowy sprint - Marsz Nordic Walking  

(1 pętla ok. 2 km) 
            11:25 – Bieg Główny 5 km ( 3 pętle) 

            12:30 – Początek biegów dla dzieci ( Górka z punktem Widokowym) 
15:00 – Zakończenie i dekoracja zwycięzców 1 Charytatywnego Crossu dla Tomka 

Brzeskiego 

 

Wieczorem przed koncertem przewidziana jest licytacja cennych darów przekazanych przez 

osoby prywatne i instytucje na rzecz Tomka. 
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5. Limit uczestników: 

200 osób * 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu miejsc oraz wykorzystania 
dodatkowych miejsc do własnej dyspozycji. 

 

6. Uczestnictwo: 

Do wzięcia udziału w Crossie i NW zapraszamy wszystkich chętnych zarówno 
początkujących jak i wytrenowanych zawodników. Wymagany jest  dobry stan zdrowia i chęć 
pomocy Tomkowi , oraz ukończenie 14 roku życia. Dla młodszych przewidziane są biegi na 

Górkę Widokową. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu robią to na własną 
odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze 

startem w biegu. Od osób  niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.  

By stać się uczestnikiem biegu należy spełnić następujące warunki: 

– mieć ukończone 14 lat; 

– zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie re jestracji do biegu jest równoznaczne  

z akceptacją regulaminu; 

– wnieść opłatę startową do 25.08.2017 r.  

– odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów 

– podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;  

– stawić się na starcie biegu o wyznaczonej dacie i godzinie . 

 

AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT BIEGU: 

https://www.facebook.com/ElbrusZatroska2016/?ref=aymt_homepage_panel  

 

7. Opłata startowa: 

Opłata startowa wynosi 40zł 

Zapisy będą dostępne od 1.08.2017 do 25.08.2017 

Rejestracja dostępna pod adresem: http://www.ustjanowa.com.pl 

Opłatę startową należy wpłacić do 7 dni po rejestracji, w przeciwnym wypadku miejsce 
uznajemy za wolne. 

Dane do przelewu:  

FUNDACJA NA RATUNEK 

Świniarsko 512 

33-395 Chełmiec 

KRS: 0000518401 

NIP: 734-352-77-10 

REGON: 123213396 

Numer konta bankowego (Łącki Bank Spółdzielczy): 64 8805 0009 0047 9314 2000 0020 

8. Świadczenia: 

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają: 

– pakiet startowy 

https://www.facebook.com/ElbrusZatroska2016/?ref=aymt_homepage_panel
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhRdgmgs3uqdK1TKJzZhWvcCRwsC9FTQ0-ktNcmd-AvXE_zw/viewform


– batony energetyczne, wodę, drobny upominek,  posiłek po biegu, zabezpieczenie i pomoc 

medyczną, dostęp do szatni i WC, wstęp wolny na wieczorne koncerty i  zabawy .  

 

9. Klasyfikacje: 

– Klasyfikacja generalna Crossu i NW Kobiet i Mężczyzn ( 1-6)  Dla  najlepszych 

przewidziane są puchary, dyplomy i upominki rzeczowe, w zależności od pozyskanych 
sponsorów, pula nagród może się powiększać jak i mogą zostać wprowadzone dodatkowe 
klasyfikacje. ( Pucharami są dekorowane tylko pierwsze trzy miejsca).  

–  Przewidziane są również drobne upominki i dyplomy dla biegu wczasowiczów (K,M 1-3) 
oraz dzieci .     

10. Bezpieczeństwo: 

1. Na trasie biegu limit czasu wynosi 1: 30 h.  

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

4. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub 

ekipę  sędziowską. 

5. Na mecie biegu będzie znajdował się punkt medyczny.  

11. Dane osobowe i ochrona wizerunku: 

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.  

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku 

uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym 
biegu. 

12. Postanowienia końcowe: 

Wszyscy zawodnicy w czasie biegu muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery 
startowe. 

Przed i po biegu będzie możliwość skorzystania z przebieralni- oraz kąpieli w baseniku przy 

kei, oraz toalety.1 Charytatywny Cross dla Tomka Brzeskiego jest imprezą ubezpieczoną na 
zasadach ogólnych.  

Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród.  

Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na 

mail podany podczas rejestracji.  

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: izatorska@op.pl, bogusław@eko-karpaty.com , 

ustany@interia.pl oraz nr telefonów + 48 505 545 195,  +48 725 050 016 , +48 504 446 671  
 

 

 

                                                             Z pozdrowieniem 

                                                     Komitet organizacyjny Crossu 

TEAM ELBRUS ZATORSKA 2016 
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