
Regulamin Biegu dla dzieci i młodzieży 
1. Cel imprezy: 

 popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku 

 sprawdzian poziomu usportowienia dzieci i młodzieży 

 

2. Organizator: 

 Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu 

3. Termin i miejsce: 

 bieg odbędzie się w dniu 1.05.2017 r., start do biegu grupy 

najmłodszej godz. 10:00, dwie kolejne grupy wiekowe start 

sukcesywnie po biegu grupy najmłodszej, 

  start i meta w pobliżu starorzecza rzeki Orli w Wąsoszu, 

4. Zgłoszenie do biegu 

 zgłoszenie można dokonać elektronicznie do dnia 27.04.2017r. w 

panelu zapisów elektronicznych na stronie 

internetowej http://euforiabiegacza-sport.pl/zawody/II_BIEG_OiB/info.html.  

 Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika , który wypełnił i 

przesłał formularz zgłoszeniowy.  

 Zgłoszenia będą również przyjmowane w biurze zawodów do 

wyczerpania limitu uczestników w dniu biegu, które będzie się 

mieściło przy starorzeczu rzeki Orli w Wąsoszu w godz. 9:00 – 

10:00 

 obowiązuje limit uczestników: do 100 osób w każdej grupie 

wiekowej 

5. Uczestnictwo w biegu: 

 bieg ma charakter otwarty, warunkiem uczestnictwa jest 

podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych  zgody na 

udział w biegu oraz zapoznanie się z Regulaminem Biegu dla 

dzieci i młodzieży, 

 podpisanie w/w zgody na uczestnictwo dziecka/wychowanka na 

udział w biegu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu 

 od zawodników nie będzie pobierana opłata startowa, 

 wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać 

zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 01.05.2017r. w 

godzinach 9.00 – 10.00 na podstawie legitymacji szkolnej lub 

innego dokumentu poświadczającego tożsamość 

http://euforiabiegacza-sport.pl/zawody/II_BIEG_OiB/info.html


 każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych i jego wizerunku dla celów weryfikacji zawodnika oraz 

umieszczenia w komunikacie końcowym 

6. Program biegu 

 bieg zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

a) klasy I-III szkoła podstawowa bieg na 500m 

b) klasy IV-VI szkoła podstawowa bieg na 1000m 

c) gimnazjum bieg na 2000m 

 we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzona będzie osobna 

klasyfikacja dziewcząt i chłopców. 

 warunkiem sklasyfikowania zawodnika w nagradzanej grupie jest 

samodzielne pokonanie wyznaczonego dystansu  
  

7. Nagrody 

 organizator zapewnia uczestnikom pamiątkowy medal 

 zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w kategoriach 

wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe 

 

8. Postanowienia końcowe 

 bieg zostanie przeprowadzony bez względu na warunki 

atmosferyczne, 

 organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki wynikłe  

podczas trwania biegu, zarówno wśród uczestników jak i osób 

trzecich, 

 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora biegu. 


