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REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI
ROZGRYWANYCH PODCZAS IMPREZY TOWARZYSZĄCEJ

I BOROWIACKA DYCHA 
W DNIU 18 MAJA 2019 ROKU

W CZERSKU

I Cel imprezy
• upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu
• promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

II Organizator

• STOWARZYSZENIE BIEGAJĄCE ŚLIWICE, STOWARZYSZENIE DLA NASZEJ GMINY,
GMINA CZERSK 
• ZAWODY SĄ WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO
W CHOJNICACH

III Dystans

Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników:
● BIEG BĄBLA (2014 i młodsi)- dystans: 100 metrów, godzina 15:00;
● BIEG KRASNALA (2012-2013)- dystans: 150 metrów, godzina: 15:05;
● BIEG SMYKA (2010-2011)- dystans: 300 metrów, godzina 15:10;
● BIEG URWISA (2008-2009)- dystans: 500 metrów, godzina 15:20;
● BIEG JUNIORA (2006-2007)- dystans: 800 metrów, godzina 15:30;
● BIEG MAŁOLATA (2004-2005)- dystans: 1000 metrów, godzina 15:40;

IV Termin i miejsce Biegów

1. Biegi odbędą się w sobotę, 18 maja 2019 r. o godzinie 15:00 w Czersku, w okolicach
Placu hm. Józefa Piekarka, przy ul. Gen. Hallera, 89-650 Czersk.

2. Powyższe Biegi odbędą się niezależnie od siebie.

V Uczestnictwo

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy urodzeni w 2004 roku i młodsi.
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegach dla Dzieci jest podpisanie, wypełnienie i oddanie  

w biurze zawodów dla dzieci Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia Rodzica  
lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w Biegu z podpisem Rodzica
bądź Opiekuna Prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej 
i  biorącego  za  nią  odpowiedzialność.  Podpisanie  Formularza  Zgłoszeniowego  wraz  
z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator
zastrzega  sobie  prawo  do  odrzucenia  każdego  Formularza  Zgłoszeniowego  
lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie  
z  prawdą,  oraz  do  zdyskwalifikowania  każdego  uczestnika,  wobec  którego  istnieje
uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
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3. Zgłoszeń należy dokonać w dniu zawodów od godziny 14:00 do 15:00 
lub do wyczerpania się wolnych miejsc.

4. Limit uczestników określa się na 150 osób.

VI Opłata startowa

1. Udział w Biegach dla Dzieci jest bezpłatny.

VII Świadczenia

1. Dzieci, które ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale i upominki.

VIII Bezpieczeństwo

1. Ze  względów  bezpieczeństwa  zabroniony  jest  udział  w  Biegach  dla  Dzieci  osób
biegnących ze zwierzętami.

2. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych uczestników.

3. Uczestnicy  z  najmłodszej  kategorii  (Bieg  Bąbla)  mogą  biec  w  asyście  Rodzica  
lub Opiekuna pod warunkiem nie przeszkadzania innym uczestnikom.

4. W trakcie zawodów uczestnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania
regulaminu i poleceń Organizatora.

IX Dane osobowe i ochrona wizerunku

1. Administratorem  danych  osobowych  uczestników zawodów  jest  organizator  zawodów
sportowych - Stowarzyszenie Biegające Śliwice z siedzibą w Śliwicach, ul. Świecka 14,
(dalej: „Organizator”).

2. Danymi  osobowymi  przetwarzanymi  przez  Organizatora  są:  imię,  nazwisko,  
rok urodzenia, wizerunek, numer telefonu komórkowego.

3. Uczestnik  przez  rejestrację  na  zawody  akceptuje  regulamin  i  wyraża  zgodę  
na  przetwarzanie  przez  Organizatora  swoich  danych  osobowych.  Zgoda  obejmuje  
w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:
● imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, numeru telefonu 

na potrzeby uczestnictwa w zawodach;
● imię,  nazwisko  oraz  wizerunek  na  potrzeby  ich  upublicznienia  w  przekazach

telewizyjnych,  radiowych,  internetowych  lub  w  formie  drukowanej  w  celu
poinformowania  o  wynikach  zawodów  oraz  w  celach  marketingowych  
i promocyjnych;

3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
4. Uczestnik  ma  prawo  wycofać  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez

Organizatora w każdym czasie.
5. Podanie  danych  objętych  niniejszym  oświadczeniem  jest  dobrowolne,  jednakże

niezbędne do uczestnictwa w zawodach.



Gmina Czersk Powiat Chojnicki

X Postanowienia końcowe

1. Biuro zawodów dla dzieci otwarte będzie w dniu zawodów w godzinach 
od 14:00 do 15:00 w okolicach miejsca startu Biegów.

2. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
3. Depozyty.  Zabrania  się  pozostawiania  w  depozycie  przedmiotów  wartościowych  

oraz dokumentów. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu
przez inną osobę.

4. Ubezpieczenie NNW pozostaje w gestii zawodników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
6. 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.

7. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
8. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu Biegów dla Dzieci,  przy

czym  uczestnicy  zostaną  o  tym  fakcie  poinformowani  poprzez  zamieszczenie
odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów, najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem
Biegów.  Dokonanie  zmian w powyższym zakresie  nie skutkuje  powstaniem ze strony
Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.

9. Wiążąca  i  ostateczna  interpretacja  niniejszego  regulaminu  przysługuje  wyłącznie
Dyrektorowi Biegów dla Dzieci.

10. Pytania  dotyczące  Regulaminu  oraz  samego  Biegu  należy  kierować  e-mailowo  
na adres: michalrytlewski@gmail.com.


