
REGULAMIN GŁOGÓWECKICH BIEGÓW DZIECI I 
MŁODZIEŻY

I. CEL 

1. Promocja aktywnego trybu życia, przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży. 

2. Popularyzacja biegania jako sportu dla każdego bez względu na wiek. 

3. Promocja gminy Głogówek.

II. ORGANIZATOR 

Gmina Głogówek  - Urząd Miasta i Gminy w Głogówku.

Partner organizacyjny - STARTER

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Biegi odbędą się 22 czerwca 2019 roku (sobota) w Głogówku. 

2. Biuro zawodów będzie się mieścić w namiocie obok sceny głównej na rynku w Głogówku.

3. STARTY – Rynek w Głogówku, ul. Staszica, ul. Spółdzielcza, ul. Ligonia, ul. Zamkowa, miejsce 
startu i długość trasy w zależności od kategorii wiekowej. META – Rynek na wysokości wejścia do 
Urzędu Miasta

IV. KATEGORIE WIEKOWE:

 I Kategoria wiekowa – rocznik 2014 i mł. – 100 m (start przy cukierni Magosz)

 II Kategoria wiekowa – rocznik 2013 - 2012 – 200 m (start na skrzyżowaniu ul. Staszica i 
Spłódzielczej)

III Kategoria wiekowa – rocznik 2011 – 2010 – 300 m (start na skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i 
Mickiewicza)

 IV Kategoria wiekowa – rocznik 2009 – 2008 – 500 m (start na skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i 
Ligonia)

V Kategoria wiekowa – rocznik 2007 - 2006 – 800 m (start na Rynku – jedna pętla ul. Zamkowa, 
Ligonia, Spółdzielcza, Staszica, Rynek)

VI Kategoria wiekowa – rocznik 2005 – 2003 – 1500m (start na Rynku – dwie pętle ul. Zamkowa, 
Ligonia, Spółdzielcza, Staszica, Rynek)



V. PROGRAM ZAWODÓW: 

7:30 – 8:30 – weryfikacja zawodników (na 30 minut przed rozpoczęciem biegu danej kategorii)

1) 9:00 – start dziewcząt I kategoria wiekowa 

2) 9:05 - start chłopców I kategoria wiekowa 

3) 9:15 – start dziewcząt II kategoria wiekowa 

 4) 9:20 – start chłopców II kategoria wiekowa 

5) 9:30 – start dziewcząt III kategoria wiekowa 

6) 9:35 – start chłopców III kategoria wiekowa 

7) 9:45 – start dziewcząt IV kategoria wiekowa 

8) 9:50 – start chłopców IV kategoria wiekowa 

9) 10:00 – start dziewcząt  V kategoria wiekowa 

10) 10:10 – start chłopców V kategoria wiekowa

11) 10:20 – start dziewcząt i chłopców VI kategoria wiekowa

VI. UCZESTNICTWO 

1. Uczestnicy mogą wystartować w Biegu pod warunkiem: 

a) wypełnienia i podpisania formularza rejestracyjnego (ZAŁĄCZNIK 1) przez rodzica/opiekuna 
prawnego, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu; 

b) podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na 
odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego (ZAŁĄCZNIK 1). 

2. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Warunkiem dopuszczenia 
do biegu będzie złożenie podpisu przez rodzica/opiekuna prawnego pod oświadczeniem o starcie
w zawodach na własną odpowiedzialność. 

3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika podpisując Formularz zgłoszeniowy zaświadcza, że stan 
zdrowia uczestnika umożliwia mu udział w Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi 
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób,
jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu 
odpowiedzialności.

 4. Rodzic/opiekun prawny uczestnika musi zaakceptować wymogi zawarte w niniejszym 



regulaminie oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez gminę 
Głogówek. Szczegółowe informacje o zakresie przetwarzania danych zawarte są w karcie 
zgłoszenia. 

5. 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, podobizny lub głosu związanych z uczestnictwem w Biegu na 
potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w 
transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich 
modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i 
podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju 
zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych 
nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, 
magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby 
reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością
prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Rodzic/opiekun prawny 
uczestnika oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane 
do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. 
Rodzic/opiekun prawny uczestnika udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, 
nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku 
powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i 
promocji.

Zgłoszenia należy dokonywać:

 dla dzieci mieszkających na terenie gminy w szkołach u nauczycieli wychowania 
fizycznego/trenerów klubu (ZAŁĄCZNIK 2)

 dla dzieci mieszkających po za gminą Głogówek w sekretariacie Urzędu Gminy 
Głogówek

 w dniu biegu w biurze zawodów najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem biegu 
danej kategorii

VII. NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Biegi Dzieci, otrzymają na mecie drobny poczęstunek.

2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach otrzymają puchary lub statuetki, medale i upominek.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w 
wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych 



zabezpieczających trasę biegu. 

2. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych zdarzeń uczestnik jest zobowiązany do zejścia 
na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, 
wynikające z winy uczestników biegu. 

4. Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia. 

5. Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców. 

6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

8. Kontakt do organizatora: 

Koordynator biegów dzieci: Kadłuczka Jan tel. 695 722 551

Koordynator biegów dzieci: Anioła Przemysław tel. 608 192 587

Dyrektor organizacyjny: Tomasz Mazur tel. 507 259 817



Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA  DO BIEGU DZIECIĘCEGO BIEGAJ Z NAMI GŁOGÓWECKA PIĄTKA

NAZWISKO ...............................................................

IMIĘ .........................................................................

ROK URODZENIA ....................................................

SZKOŁA / MIEJSCOWOŚĆ ..................................................................................... 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Niniejszym oświadczam, że dziecko moje .............................................................. (nazwisko i imię)

jest  zdolne  do  udziału  w  biegu  dla  dzieci  organizowanym  w  ramach  biegu  „Biegaj  z  nami

Głogówecka Piątka” , dnia 22.06.2019 r. w Głogówku w swojej kategorii wiekowej. (podstawa

prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz.U. Nr 101 poz.1095) Wyrażam zgodę na

przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegów dla dzieci.

 .......................................... 

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 



Załącznik 2

ZBIOROWA KARTA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW DO BIEGU „BIEGAJ Z NAMI
GŁOGÓWECKA PIĄTKA”

Szkoła/Klub:

Miejscowość:

Osoba odpowiedzialna za
zgłoszenie/telefon:

LP NAZWISKO IMIĘ ROK
URODZENIA

KLASA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Niniejszym oświadczam, że jestem osobą odpowiedzialną za zgłoszenie ww. uczestników z ramienia szkoły i
posiadam zezwolenia prawnych opiekunów dzieci na udział w biegu dla dzieci pod hasłem „Biegaj z nami
Głogówecka Piątka”, który odbędzie się 22.06.2019 na rynku w Głogówku  od godz. 9.00. Jednocześnie
oświadczam, iż zapoznałem (łam) się i akceptuję regulamin biegu (dostępny na www.glogowek.pl), oraz że
znany mi jest stan zdrowia dzieci i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do ich startu w tym biegu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych wyłącznie dla potrzeb tego biegu.

………………………………………………………………………………   ..........……..………………………………..…………….
Czytelny podpis osoby zgłaszającej zawodników    Czytelny podpis Dyrektora Szkoły/Prezesa klubu

http://www.glogowek./













