
Regulamin Imprezy 

Biegi Dziecięce 

w ramach IV BIEGU im. hr. Augusta Cieszkowskiego 4.09.2021r.

I Organizator:

   1. Organizatorem biegów dziecięcych jest Szkoła Podstawowa w Wierzonce. 

2. Biegi dziecięce będą się odbywać w ramach imprezy towarzyszącej

Iv BIEGOWI im. hr. Augusta Cieszkowskiego. 

II Cele:

   1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

   2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

   3. Propagowanie zasad zdrowego współzawodnictwa 

II Termin, miejsce, dystans:

1. Termin: 4.09.2021 r.

2. Miejsce: biegi dziecięce rozegrane zostaną wzdłuż trasy Wierzenica - Kicin

3. Dystanse: biegi rozegrane zostaną na dystansach:

 Bieg Bąbla (2018-2020), dystans: 50 metrów,

 Bieg Krasnala (2015-2017), dystans: 100 metrów,

 Bieg Smyka (2012-2014), dystans: 150 metrów,

 Bieg Urwisa (2009-2011), dystans: 200 metrów,

 Bieg Juniora (2007-2008), dystans: 250 metrów,

    4. Orientacyjny harmonogram biegów dziecięcych:

11:00- 50m – Bieg Bąbla (dziewczynki i chłopcy)

11:10- 100m – Bieg Krasnala (dziewczynki, następnie chłopcy)

11:20- 150m – Bieg Smyka  (dziewczynki, następnie chłopcy)

11:30- 200m – Bieg Urwisa (dziewczynki, następnie chłopcy)

11:40- 250m – Bieg Juniora (dziewczynki, następnie chłopcy)

Przy niewielkiej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach możliwe jest łączenie biegów.

Podane godziny są orientacyjne, w przypadku łączenia grup start kolejnych może nastąpić 

wcześniej.

IV Uczestnictwo:



1. Zapisy na biegi dziecięce odbędą się poprzez  zapisyonline.com lub  w dniu biegu tj. 4.09.2021r. ,

od godz. 9:00 do godz. 10:30 pod wiatą przy kościele św. Mikołaja w Wierzenicy 

   2. Ustalono limit łączny - 50 dzieci dla wszystkich grup wiekowych.

   3. Udział w biegu jest bezpłatny.

4.  Warunkiem  uczestnictwa  w  biegach  dla  dzieci  jest  dokonanie  zgłoszenia  oraz  wypełnienie

Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem

rodzica bądź opiekuna prawnego.  Dokonanie zgłoszenia wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z

akceptacją niniejszego Regulaminu

V Klasyfikacja i nagrody: 

     1. Biegi dziecięce rozpoczną się od godziny 11. Poprzedzi je wspólna rozgrzewka o godz. 10:45. 

     2. Każde dziecko, które ukończy swój bieg otrzyma na mecie medal okolicznościowy.

     3. Nie będzie prowadzona klasyfikacja w ramach poszczególnych biegów.

   4. Podczas weryfikacji,  a także w trakcie biegu(w pobliżu trasy biegów) obecność rodzica lub    

prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

   5. Organizator dopuszcza obecność tj. bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka (jednak bez trzymania 

dziecka, czyli asekuracja w pobliżu dziecka bez przeszkadzania innym dzieciom). 

   Dopuszczalne jest to tylko w najmłodszej grupie wiekowej (roczniki 2018-2020). 

W pozostałych grupach wiekowych asekuracja rodzica lub pomoc jest zabroniona. 

                    Zabrania się rodzicom i opiekunom wkraczania na tor biegu.

VI Odpowiedzialność: 

   1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko podczas  rozgrywania biegu.

    2. Dokonując zgłoszenia rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na publikację wizerunku           

dzieci  oraz ich imienia  i  nazwiska w materiałach promocyjnych i  reklamowych organizatora w  

ramach promocji biegu. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

stopniu niezbędnym do realizacji zawodów.

    3. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na      

przetwarzanie  danych osobowych zgodnie  z  ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 roku o ochronie  

danych  osobowych  (Dz.U.2002r.  Nr  101  poz.  926,  ze  zm.).  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  

dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

   4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.

VII Postanowienia końcowe:

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub 

niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają 

ważność i wykonalność.

 2.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i

ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. zmianach w Regulaminie Organizator 

będzie informował uczestników w trakcie trwania biegu. 

 3.  W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

                                                                                                                              Wierzonka, 25.08.2021r.


