
Regulamin noclegu i kolacji VII Biegu Tygrysa,  

27-29 stycznia 2017 

 

Regulamin dotyczy wszystkich uczestników noclegu i kolacji: 

1. Na miejsca zakwaterowania można się meldować od godziny 18:00 27 stycznia 2017. Adres 

zakwaterowania: MOSiR Orzysz, ul. Osiedle Robotnicze 11a. Parking dla samochodów jest przy 

MOSiR Orzysz. Osoby, które mają nocleg do niedzieli (29 stycznia) muszą opuścić hale MOSiR 

do godziny 15:00  29 stycznia 2017. 

2. Teren zakwaterowania będzie objęty całodobową wartą. 

3. Od godziny 24:00 do 6:00 rano obowiązuje cisza nocna. 

4. Na zgrupowaniu obowiązuje bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych oraz stosowania 

innych środków odurzających. Palenie papierosów tylko w wyznaczonym miejscu. 

5. Za ewentualne zniszczenia mienia,  powstałe  z  winy  uczestnika ponosi on odpowiedzialność 

materialną. 

6. Organizator Biegu Tygrysa nie bierze odpowiedzialności za zgubione lub skradzione rzeczy. 

7. Na terenie MOSiR Orzysz w trakcie trwania VII Biegu Tygrysa obowiązuje dyscyplina i porządek 

wojskowy. Z uwagi na ilość żołnierzy startujących w Biegu Tygrysa należy się liczyć z kontrolą 

Żandarmerii Wojskowej. 

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad koleżeństwa oraz poszanowania 

języka ojczystego, kultury słowa, powstrzymanie się od używania słów oraz gestów wulgarnych i 

nieprzyzwoitych 

9. Zabrania się noszenia symboli partyjnych. 

10. Zabrania się noszenia symboli powszechnie uznawanych za obraźliwe bądź odzieży z nadrukiem 

zwierającym wulgaryzmy. 

11. Sprawy nie objęte regulaminem ustala na miejscu komendant zgrupowania. 

12. W wypadku rezygnacji z noclegu po terminie zapisów, uczestnik otrzymuje czasowy zakaz 

uczestniczenia we wszystkich noclegach organizowanych przez organizatora. 

13. Dla osób korzystających z noclegu będzie zorganizowany przemarsz wszystkich uczestników 

danej kategorii z noclegu do Ogródka Joradanowskiego – czyli punktu startowego VII Biegu 

Tygrysa (dla poszczególnych kategorii według harmonogramu wydarzenia). 

14. Dla osób śpiących w hali MOSiR Orzysz jest przewidziane wydawanie pakietów startowych 27 

stycznia 2017 według harmonogramu: http://www.biegtygrysa.pl/informacje/harmonogram/ 

15. Nocleg jest zorganizowany na ogrzewanej hali MOSiR Orzysz. Należy zabrać ze sobą: karimatę, 

śpiwór, zagłówek, latarkę oraz przybory osobiste. Zapewniamy możliwość skorzystania z łazienki 

i pryszniców. Dostęp do prądu będzie ograniczony ilościowo. 

16. Do miejsca zakwaterowania należy się stawić do godziny 20:30 w piątek, 27 stycznia 2017. 

Kolacja dla wszystkich uczestników noclegu odbędzie się o godzinie 20:30. Od godziny 20:00 do 

23:00 będą rozdawane pakiety startowe dla zawodników, którzy śpią w hali MOSiR. 

17. Osoby, które dotrą po godzinie 20:30 na teren noclegu prosimy o szczególne zachowanie ciszy i 

porządku z uwagi na wypoczynek dla osób biorących udział w biegu. 

18. Nie przestrzeganie regulaminu zgrupowania może skutkować nie dopuszczeniem zawodnika do 

biegu. 

Uczestnik zakwaterowania ma obowiązek: 

1. Stawiać się punktualnie na zbiórki zorganizowane przez komendanta zgrupowania. 

2. Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 24:00 – 06:00. 



3. Dbać o higienę osobistą i czystość w swoich pomieszeniach oraz innych 

pomieszczeniach  (łazienki,  toalety,  prysznice,  korytarze, oraz okolice obiektu 

zakwaterowania) 

4. Wszelkiego rodzaju dolegliwości, kontuzje oraz nieprawidłowości zgłaszać niezwłocznie do 

komendanta zgrupowania. 

5. Szanować mienie miejsca, w którym przebywają. 

6. Posiadać ważny dokument tożsamości przez cały czas trwania zakwaterowania. 

 

OSOBY  ŁAMIĄCE  REGULAMIN  ZAKWATEROWANIA  LUB  INNE  USTALENIA  OKREŚLONE 

PRZEZ KOMENDANTA ZGRUPOWANIA BĘDĄ  DYSCYPLINARNIE WYDALONE Z 

ZAKWATEROWANIA NA  KOSZT  WŁASNY  LUB  RODZICÓW WRAZ Z ZAKAZEM 

UCZESTNICZENIA W BIEGU TYGRYSA 

(NIEPEŁNOLETNI  –  PO  UZGODNIENIU  TELEFONICZNYM,  POD  OPIEKĄ RODZICÓW) 

 


