
Regulamin Biegu dla Dzieci 

w ramach I ŻOLYŃSKIEGO BIEGU Z ZOŚKĄ TUROSZ 

26 maja 2019 r. 

I. ORGANIZATOR 

I. ŻOŁYNSKI KLUB BIEGOWY 

II. PARTNERZY 

1. Gmina Żołynia 

2. Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni 

3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żołyni 

4. Liceum Ogólnokształcące w Żołyni 

5. KS Błękit Żołynia 

III. CELE 

1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym 

powietrzu. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców Gminy 

Żołynia. 

3. Promocja Żołyni i regionu jako przyjaznego dla biegaczy. 

IV. PATRONAT HONOROWY 

Wójt Gminy Żołynia – Piotr Dudek 

V. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS 

1. Bieg odbędzie się w dniu 26 maja 2019 r. w Żołyni, 

2. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Rynku. Biuro czynne będzie od godz. 

12:45. 

Planowany start do biegu dzieci - godz. 14:00 - biegi następują kolejno po sobie z 

uwzględnieniem podziału na płeć, dziewczynki - chłopcy. 

Biegi dla dzieci będą rozgrywane w kategoriach wiekowych: 

- dzieci 3 - 6 lat - ok. 250 m 

- dzieci 7 - 9 lat - ok. 300 m 

- dzieci 10 - 12 lat - ok. 400 m 

- dzieci 13 - 15 lat - ok. 1200 m 

- dzieci 16 - 18 lat - ok. 1500 m 

15.30 -16.15 - rozdanie nagród (dzieci, młodzież) obok pomnika Mickiewicza. 



VI. WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA 

W biegu dla dzieci i młodzieży prawo startu mają wyłącznie osoby niepełnoletnie, które 

poddane zostaną weryfikacji w biurze zawodów. 

Zapisy do biegu dzieci u opiekunek w przedszkolach i nauczycieli wychowania 

fizycznego w szkołach, oraz w dniu zawodów w biurze zawodów. 

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu KARTY 

ZGŁOSZENIA z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział 

w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Karta będzie dostępna w 

biurze zawodów, szkołach, przedszkolach, w siedzibie. 

Bez przekazania KARTY ZGŁOSZENIA z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego nie 

będzie możliwy udział w biegu. 

Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim 

danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji. 

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają 

zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play. 

Zawodnik, który wystartował nie swojej grupie startowej zostaje zdyskwalifikowany. 

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

W biegach dla dzieci i młodzieży prowadzona jest osobna klasyfikacja dla chłopców i 

dziewcząt dla każdej kategorii wiekowej. Po ukończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma 

pamiątkowy medal. W każdym biegu nagradzane będą trzy pierwsze miejsca ( imienny 

dyplom, nagroda rzeczowa). 

Dla zawodników którzy ukończą bieg oraz wypełnią i wrzucą kupon do urny wezmą udział 

w losowaniu atrakcyjnych nagród. 

 
VIII. POLIYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH: 

IX. Administratorem danych osobowych jest organizator  ŻOŁYNSKI KLUB BIEGOWY. 

                  Dane osobowe Uczestników imprezy pod nazwą „I ŻOŁYŃSKI BIEG Z ZOŚKĄ 

TUROSZ” będą przetwarzane w celach: organizacji i przeprowadzenia Imprezy, ogłoszenia 

wyników, administracyjno-statystycznych oraz promocyjno - reklamowych (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako RODO. 

Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa z zachowaniem wszelkich gwarancji 

zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. 

X. UWAGI KOŃCOWE 

1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na 



rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania 

się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 

Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz 

napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i 

posiadania wyżej wymienionych środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczania do udziału w Biegu osób, u 

których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków. 

2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników 

Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia 

obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą 

wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 

paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy 

medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika 

poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. 

Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu 

poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i 

paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych 

obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. 

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w 

Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O 

zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www i facebooku. 

5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 


