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REGULAMIN 
RESO SUWAŁKI 10,5 - MIEJSKIE ŚWIĘTO BIEGANIA 2018 

 
 

I. ORGANIZATOR: 
 
Organizatorem festiwalu biegowego pod nazwą „RESO SUWAŁKI 10,5 – Miejskie Święto 

Biegania”, zwany dalej „Biegiem” jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska 

Polskiego 2, 16-400 Suwałki, www.osir.suwalki.pl; e-mail sekretariat@osir.suwalki.pl; tel.+48 87 566 

32 82, fax. 87 563 18 56 (dalej „Organizator”). 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu ulicznego oraz 

imprez towarzyszących, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach ul. Wojska 

Polskiego 2, 16-400 Suwałki. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej jednak niezbędne do wzięcia udziału  

w biegu ulicznym oraz imprezach towarzyszących zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, 

które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz 

odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe  

w związku z organizacją biegów ulicznych także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie 

koniecznym do prawidłowej organizacji przedsięwzięcia. 

II. CELE PROJEKTU: 

 

„RESO SUWAŁKI 10,5 – Miejskie Święto Biegania” jest projektem sportowym przeznaczonym dla 

osób aktywnych i zainteresowanych wyczynem sportowym oraz rekreacją ruchową realizującym 

następujące cele: 

 popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej; 

 integracja społeczności sportowej; 

 promocja Miasta Suwałk. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE  
 
1. Festiwal biegów pn. „RESO SUWAŁKI 10,5 – Miejskie Święto Biegania” odbędzie się  

w Suwałkach 02 czerwca 2018 r.: 

a) „SUWALSKA ĆWIARTKA”– bieg indywidualny na dystansie ćwierć maratonu 

(10.548,75 m); start biegu nastąpi o godzinie 21:30 

b) „POGODNE SUWAŁKI TEAM” – sztafetowy bieg uliczny na dystansie ćwierć 

maratonu  

(3 x 3.516,25 m) - SZTAFETĘ TWORZY 3 ZAWODNIKÓW/ZAWODNICZKI; start 

biegu nastąpi o godzinie 20:00 

c) „SUWALSKIE DEBIUTY”  – bieg indywidualny na dystansie 3.516,25 m; start biegu 

nastąpi o godzinie 19:00 

d) „SUWAŁKI MARSZ!” – marsz nordic walking na dystansie 1.825 m; start biegu nastąpi 

o godzinie 18:00 

e) „OD KRASNOLUDKA DO GIMLUDKA” - biegi dla przedszkolaków oraz dzieci  

i młodzieży szkolnej; start biegu nastąpi o godzinie 17:00 (sposób rozgrywania 

konkurencji określa odrębny regulamin). 

2. Start i meta każdej z konkurencji zlokalizowane są na Pl. Marii Konopnickiej.  

3. Wszystkie biegi będą przeprowadzone na atestowanej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki 

trasie (pętla 3.516,25 m), na której zostanie oznaczony 1, 2 i 3 km. 

4. Zawodnicy powinni zameldować się na stracie najpóźniej na 15 minut przed biegiem. 
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5. W biegu pn. „Suwalska Ćwiartka” Organizator wyznacza tzw. strefę ELITE (bezpośrednio przy 

linii startu). Prawo znajdowania się w tej strefie mają zawodnicy, którzy w ostatnich 3 latach 

ukończyli bieg na 10.000 m z wynikiem poniżej 0h:35m:00s, a w przypadku kobiet 0:40,00 s. 

jak również zawodnicy, którzy otrzymali indywidualne zaproszenie od Organizatora. Najpóźniej 

przy weryfikacji należy okazać dowód osiągnięcia ww. minimum (np. wynik ze strony 

internetowej imprezy biegowej). 

6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu przy czym uczestnik, 

zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie 

internetowej Biegu (www.resosuwalkibieg.pl), Organizatora (www.osir.suwalki.pl) oraz na 

stronie www.datasport.pl (internetowy system zgłoszeń do biegów masowych) nie później niż 24 

godziny przed rozpoczęciem biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje 

powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestnika. 

 

IV. LIMIT CZASU I KONTROLE 

 

1. Uczestników poszczególnych biegów obowiązują limity czasu na ukończenie dystansu: 

a) „SUWALSKA ĆWIARTKA” – 1h:30m:00s 

b) „POGODNE SUWAŁKI TEAM” – 1h:15:00s 

c) „SUWALSKIE DEBIUTY” – 0h:40m:00s 

d) „SUWAŁKI MARSZ!” - 0h:40m:00s 

2. Na trasie Biegu będą znajdować się 3 punkty kontrolne pomiaru czasu wraz z zegarem 

wyświetlającym oficjalny czas biegu.  

3. Oprócz punktów kontrolnych z elektronicznym pomiarem czasu, na trasie biegu będą dodatkowe 

punkty kontrolne i ciągła obserwacja przebiegu zawodów przez sędziów. W przypadku 

stwierdzenia naruszenia przebiegu trasy (tzw. skracanie trasy) lub też innych działań 

naruszających postanowienia niniejszego regulaminu, dopuszczający się ww. naruszeń narażają 

się na karę dyskwalifikacji („DQ”). 

4. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do 

przerwania biegu i zejścia z trasy oraz dojechania do mety autobusem z napisem KONIEC 

BIEGU.  

5. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną 

odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

6. Uczestnicy, którzy dojadą do mety autobusem, nie zostaną przez Organizatora sklasyfikowani. 

W komunikacie z wynikami w miejsce osiągniętego przez Uczestnika czasu wpisana zostanie 

informacja „DNF” – (nie ukończył) lub „DNS” – (nie wystartował) jeżeli zawodnik nie zgłosił 

się w strefie startu. 

 

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

 
1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w Biegu mają osoby, które najpóźniej w dniu 02 

czerwca 2018 r. ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach 

na podstawie zgody na uczestnictwo w Biegu, podpisanej przez przedstawiciela ustawowego 

złożonej w Biurze Zawodów (załącznik nr 1 do regulaminu). 

2. Warunkiem udziału Uczestnika w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego 

oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowego wypełnionego formularza odbywa 

się w formie elektronicznej na stronie www.datasport.pl. Wypełnienie formularza rejestracyjnego 

i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do 25 maja 2018 r. Po tym terminie zgłoszenia będą 

przyjmowane w Biurze Zawodów pod warunkiem wolnych miejsc. 

4. Wszyscy uczestnicy Biegu zobowiązani są do stawienia się w Biurze Zawodów (Galeria Sztuki 

Współczesnej Chłodna 20, ul. T. Noniewicza 71) w celu weryfikacji: 

a) 29 - 30 maja oraz 01 czerwca w godzinach 12:00 – 17:00 

b) 02 czerwca od godziny 12:00 
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 „Suwalska Ćwiartka” – weryfikacja zostanie zamknięta o godz. 20:30 

 „Pogodne Suwałki Team” – weryfikacja zostanie zamknięta o godz. 19:00 

 „Suwalskie Debiuty” – weryfikacja zostanie zamknięta o godz. 18:00 

 „Suwałki Marsz!” - weryfikacja zostanie zamknięta o godz. 17:00 

 

5. Weryfikacja obejmuje potwierdzenie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym  

i uiszczenia opłaty startowej oraz złożenie stosownego oświadczenia lub zaświadczenia o braku 

przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu. 

6. Podczas weryfikacji każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze 

zdjęciem. 

7. Podczas weryfikacji będą wydawane pakiety startowe, w ramach którego uczestnik otrzymuje 

między innymi numer startowy wraz z wbudowanym i zabezpieczonym pianką elektronicznym 

chipem do pomiaru czasu oraz koszulkę techniczną pod warunkiem wybrania pakietu startowego 

„premium”. 

8. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym podczas rejestracji 

rozmiarze. 

9. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie oświadczenia tej 

osoby (załącznik nr 2 do regulaminu) oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego 

zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane 

przez Uczestnika Biegu. 

 

VI. OPŁATY 

 

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która w zależności od terminu wpłaty 

wynosi: 

a) SUWALSKA ĆWIARTKA (limit miejsc – 500 osób) oraz SUWALSKIE DEBIUTY 

(limit miejsc – 150 osób) 

termin wpłaty 
pakiet „premium”  

(pakiet z koszulką techniczną) 
pakiet „standard”  

(pakiet bez koszulki technicznej) 

do dnia 11 marca 2018 r.  45 PLN 25 PLN 

do dnia 13 maja 2018 r. 60 PLN 35 PLN 

do dnia 25 maja 2018 r. 70 PLN 45 PLN 

w dniach 29 – 30 maja oraz 

1 – 2 czerwca 2018 r. 
80 PLN 60 PLN 

 

b) POGODNE SUWAŁKI TEAM (limit miejsc - 50 drużyn) 

termin wpłaty 
pakiet „premium”  

(pakiet z koszulką techniczną) 
pakiet „standard”  

(pakiet bez koszulki technicznej) 

do dnia 11 marca 2018 r.  125 PLN 65 PLN 

do dnia 13 maja 2018 r. 170 PLN 95 PLN 

do dnia 25 maja 2018 r. 200 PLN 125 PLN 

w dniach 29 – 30 maja oraz 

1 – 2 czerwca 2018 r. 
230 PLN 170 PLN 

 

c) SUWAŁKI MARSZ! 

termin wpłaty pakiet bez koszulki technicznej 

do dnia 25 maja 2018 r. 15 PLN 

w dniach 29 – 30 maja oraz 

1 – 2 czerwca 2018 r. 
25 PLN 

 

2. Opłaty startowej należy dokonać przy rejestracji elektronicznej na stronie  www.datasport.pl za 

pośrednictwem systemu DOTPAY w terminie 14 dni od rejestracji (25 maja zamknięcie 



  
 

4 
   

zapisów elektronicznych) lub w kasie w Biurze Zawodów w dniach 29 – 30 maja oraz 1 – 2 

czerwca 2018 r. (zapisy stacjonarne). 

OSOBY KTÓRE NIE DOKONAJĄ OPŁATY ZA UDZIAŁ W BIEGU W CIĄGU 14 DNI 

OD REJESTRACJI MOGĄ ZOSTAĆ USUNIĘTE Z LISTY STARTOWEJ 

3. Prawo bezpłatnego startu w Biegu pod warunkiem zgłoszenia się do 25 maja 2018 r. mają: 

a) osoby powyżej 65 roku życia (bieg indywidualny / marsz); 

b) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze miejsce w kategoriach wiekowych podczas biegu 

„Suwalska Ćwiartka” w 2. edycji RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania  

c) osoby / zespoły zwolnione z opłaty przez Organizatora 

4. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Biegu podczas odbioru pakietu 

startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w pkt. 3, 

obowiązywać będzie opłata startowa w wysokości 80,00 zł w biegach indywidualnych oraz 230 

PLN w biegu sztafetowym. 

5. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora 

lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za 

wyjątkiem przypadku nie odbycia się biegu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, 

wniesienia opłaty po terminie. 

6. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub 

innej instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty startowej należy doliczyć kwotę równą 

wysokości prowizji. W przypadku nie opłacenia prowizji przez Uczestnika, rejestracja nie będzie 

możliwa. 

7. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada 

jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 18 maja 2018 r. włącznie. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy 

dokonać przesyłając informację o przeniesienie numeru na adres kamil.klimek@osir.suwalki.pl  

 

VII. KLASYFIKACJE 

 

1. Podczas „RESO SUWAŁKI 10,5 – Miejskie Święto Biegania” prowadzone będą następujące 

klasyfikacje Uczestników: 

a) SUWALSKA ĆWIARTKA 

 Kobiet 

 Mężczyzn 

 Najlepszy Polak 

 Najlepsza Polka 

 Najlepszy Suwalczanin 

 Najlepsza Suwalczanka 

 Kategorie wiekowe (kobiety/mężczyźni): 

K-20 / M-20 (rocznik 1989 i młodsi) 

K-30 / M-30 (rocznik 1988 - 1979) 

K-40 / M-40 (rocznik 1978 - 1969) 

K-50 / M-50 (rocznik 1968 - 1959) 

K-60 / M-60 (rocznik 1958 - 1949) 

K-70 / M-70 (rocznik 1948 i starsi) 

   

b) POGODNE SUWAŁKI TEAM 

 OPEN 

 Najlepsza Żeńska Sztafeta 

 Najlepsza drużyna z Suwałk  

 Business Team (najlepsza firma - klasyfikacja przedsiębiorców)  

 

c) SUWALSKIE DEBIUTY: 

 Klasyfikacja Mężczyzn 
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 Klasyfikacja Kobiet 

 

2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa 

umieszczonego w numerze startowym. Na trasie biegu znajdować się będą maty pomiarowe, 

które odnotowują pojawienie się Uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się 

Uczestnika na danym punkcie spowoduje jego dyskwalifikację. 

 

VIII. NAGRODY 

 

1. SUWALSKA ĆWIARTKA 

a) Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet (miejsca 1-10) i OPEN mężczyzn (miejsca 1-10) 

otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody finansowe. 

b) Zwycięzca w kategorii Najlepszy Polak oraz zwyciężczyni w kategorii Najlepsza Polka 

otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę finansową. 

c) Zwycięzcy w kategorii Najlepszy Suwalczanin (miejsca 1-3) i Najlepsza Suwalczanka 

(miejsca 1-3) otrzymają pamiątkowy puchar oraz nagrodę finansową. 

d) Zwycięzcy w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki 

oraz prawo bezpłatnego startu w 4. edycji RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania. 

 

2. POGODNE SUWAŁKI TEAM 

a) Zwycięzcy w kategorii OPEN (miejsca 1-5) otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody 

finansowe. 

b) Zwycięska sztafeta w kategorii Najlepsza Żeńska Sztafeta otrzyma pamiątkowy puchar  

i nagrodę finansową. 

c) Zwycięska sztafeta w kategorii Najlepsza Sztafeta z Suwałk żeńska i Najlepsza Sztafeta  

z Suwałk męska otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody finansowe. 

d) Zwycięska sztafeta w kategorii Business Team otrzyma pamiątkowy puchar oraz nagrodę 

specjalną. 

 

3. SUWALSKIE DEBIUTY 

a) Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet (miejsca 1-3) i OPEN mężczyzn (miejsca 1-3) 

otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe. 

 

4. Wysokość nagród pieniężnych w poszczególnych kategoriach zostanie podana do publicznej 

wiadomości do 30.04.2018 r. 

5. Dodatkowym warunkiem otrzymania nagrody jest zachowanie numeru startowego znajdującego 

się na koszulce do ceremonii wręczenia nagród. 

6. Zdobywcom nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek dochodowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami skarbowymi. 

7. W kategoriach „Najlepszy Suwalczanin”, „Najlepsza Suwalczanka” oraz „Najlepsza sztafeta  

z Suwałk” decyduje miejsce zameldowania Uczestnika Biegu potwierdzone w Biurze Zawodów 

na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. W przypadku braku w dowodzie osobistym 

miejsca zameldowania, Urząd Stanu Cywilnego w Suwałkach dokona weryfikacji miejsca 

zameldowania osobom nagrodzonym nagrodą finansową. W przypadku osób zamieszkałych  

w Suwałkach dokumentem potwierdzającym faktyczne miejsce zamieszkania jest np. rachunek 

za en. elektryczną, wyciąg z konta bankowego, decyzje podatkowe. Obowiązek wykazania 

faktycznego miejsca zamieszkania ciąży na Uczestniku Biegu i powinien być potwierdzony  

w ciągu 7 dni od daty zakończenia Biegu w Dziale Sportu Rekreacji i Marketingu OSiR  

w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2. 

8. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez 

uczestnika/uczestników w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów. 
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9. W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów/partnerów Organizator zwiększy pulę nagród 

pieniężnych oraz poziom świadczeń dla każdego uczestnika Biegu. 

10. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg w wyznaczonym limicie czasu, otrzymają 

okolicznościowy medal.  

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestników festiwalu biegowego „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania” obowiązuje 

Regulamin zawodów. 

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego do koszulki z przodu 

na klatce piersiowej. Numery nie mogą być zaginane, obcinane lub zasłaniane. Przekazanie 

numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.  

3. W przypadku biegu „SUWALSKA ĆWIARTKA” Organizator zapewnia punkt odświeżania 

(gąbki, woda), który będzie znajdował na zakończeniu pętli. 

4. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników. 

5. Na trasie Biegu będą znajdowały się mobilne zespoły ratownicze. Dodatkowo na mecie będzie 

zlokalizowany stały punkt medyczny. Zawodnik powinien niezwłocznie wycofać się z Biegu, 

jeśli takie polecenie otrzyma od oficjalnego personelu medycznego zawodów. 

6. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez 

ważnego numeru startowego będę usuwane z trasy przez obsługę Biegu. 

7. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych 

oraz poszanowania pozostałych uczestników 

8. Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, 

przebieg poszczególnych Biegów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione. 

10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. 

11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia 

obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). 

12. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz 

dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień 

ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, 

startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

13. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze 

własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w Biegu. 

14. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia  

z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion  

i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych  

z uczestnictwem w Biegach organizowanych w ramach projektu „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie 

Święto Biegania” na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania  

w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne 

z prawem do ich modyfikowania i bezpłatnego wykorzystania. Biorąc udział w biegach 

przeprowadzonych w ramach projektu „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania” 

uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku w ww. zakresie. Uczestnik 

oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat 

związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym 

nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia  

w celu reklamy i promocji Biegu.  

15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu 

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w Biegu: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego: …………………………………………………….......... 

rodzaj i nr dokumentu tożsamości: …………………………………………………………………….... 

telefon kontaktowy do Rodzica/Opiekuna prawnego ……………………………………………………. 

Ja niżej wymieniony, jako Rodzic / Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział dziecka w biegu pn. 

RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania na dystansie ……………………, organizowanym 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach w dniu 2 czerwca 2018 r.. 

Jednocześnie oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka oraz za jego udział  

w tego typu imprezie sportowo – rekreacyjnej. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu 

Biegu oraz jestem świadomy postanowień i w pełni je akceptuję. 

 

Suwałki, dnia ………………..     …….……………………... 

czytelny podpis 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu 

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w Biegu: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego: ……………………………………………………... 

rodzaj i nr dokumentu tożsamości: …………………………………………………………………….... 

telefon kontaktowy do Rodzica/Opiekuna prawnego ……………………………………………………. 

Ja niżej wymieniony, jako Rodzic / Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział dziecka w biegu pn. 

RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania na dystansie ……………………, organizowanym 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach w dniu 2 czerwca 2018 r.. 

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka oraz jego udział  

w tego typu imprezie sportowo – rekreacyjnej. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu 

Biegu oraz jestem świadomy postanowień i w pełni je akceptuję. 

 

Suwałki, dnia ………………..     …….……………………... 

czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

UPOWAŻNIENIE 
 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………… 

legitymująca/y się dowodem osobistym seria…….….. numer…………………………………………... 

upoważniam Panią / Pana ………………………………………............................................................... 

legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym seria……………. numer …………………….... 

do odebrania mojego pakietu startowego. 

Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego oraz podpisane oświadczenie. 

 

Upoważniający    

 

  

…………………………………………………… 

data    czytelny podpis 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, iż znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, iż 

jestem zdolna/y do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Mój stan zdrowia 

pozwala mi na udział w biegu długodystansowym i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do mojego 

udziału w biegu. 

 

 

…………………………………………………… 

data    czytelny podpis 

 

 


