
REGULAMIN 

BIEGATONKI NA START – edycja V 

1. Organizator – STS BIEGATON Mikołów. 

2. Patronat Burmistrza Miasta Mikołów. 

3. Termin i miejsce imprezy – 17.06.2019 r. godz. 17.00 (poniedziałek), Rynek Mikołowski,  

43 – 190 Mikołów. Biuro zawodów czynne od 15.45. 

4. Dystanse i kategorie: 

CHŁOPCY 
50 m.  rocznik 2016 i młodsi 
100 m.   rocznik 2014 - 2015 
200 m.   rocznik 2012 – 2013 
400 m.   rocznik 2010 – 2011 
600 m.   rocznik 2008 – 2009 
800 m.   rocznik 2006 – 2007 
 

DZIEWCZYNY 
50 m.  rocznik 2016 i młodsi 
100 m.   rocznik 2014 - 2015 
200 m.   rocznik 2012 – 2013 
400 m.   rocznik 2010 – 2011 
600 m.   rocznik 2008 – 2009 
800 m.   rocznik 2006 – 2007 
 

 

5. Biuro zawodów: 

Rynek w Mikołowie (okolice Miejskiego Domu Kultury), czynne w godzinach od 15:45 – 16:45 

6. Opłata startowa: brak, choć mile widziane dowolne datki na charytatywny cel . W dniu 

zawodów będzie prowadzona zbiórka pieniędzy do puszek na podany wcześniej cel. 

7. Nagrody oraz pakiet startowy: 

•  w pakiecie startowym znajduje się opaska na rękę z numerem startowym, 

• każdy uczestnik biegu otrzyma na mecie okolicznościowy medal oraz nagrodę 

niespodziankę, 

• dla 3 najlepszych zawodników oraz zawodniczek w 4najstarszych  kategoriach 

wiekowych (roczniki 2012 – 2007) przewidziane są puchary (organizator 

przeprowadzi weryfikację roku urodzenia dzieci wyróżnionych w celu uniknięcia 

pomyłek oraz sprawdzenia uczestników), 

• wśród dwóch najmłodszych roczników (2014 i młodsi) nie ma przewidzianej 

rywalizacji o miejsca na podium. 

 

8. Przewiduje się limit uczestników: 350 osób. 

9. Zapisy na imprezę: 

• internetowo poprzez portal www.dostartu.pl 

• w dniu imprezy w biurze zawodów (w przypadku wyczerpania limitu uczestników 

biuro zawodów nie będzie przyjmować nowych zgłoszeń) 

10. W przypadku dużej ilości osób startujących w jednej kategorii przewiduje się podzielenie 

grupy na dwie tury. O kolejności na podium będą decydować czasy poszczególnych 

zawodników (niezależnie od serii).  

11. Warunki uczestnictwa: 

• rodzice / opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed,  

w trakcie oraz po biegu, 



• rodzice / opiekunowie prawni dostarczą podpisane oświadczenie i zgodę na 

uczestnictwo dziecka w zawodach, 

• rodzic / opiekun prawny oświadcza, że zapoznał się z regulaminem biegu, 

• zgłaszający do biegu rodzice / opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na 

ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do tego by 

dziecko wzięło udział w biegu, 

• złożenie podpisanego oświadczenia (załącznik do regulaminu) 

12. Zakończenie i podsumowanie zawodów planowane jest ok. 18.30. Ogłoszenie wyników, 

dekoracja najlepszych zawodników i zawodniczek. 

13. Postanowienia końcowe: 

• organizator w przypadku bardzo złych warunków pogodowych może przenieść  lub 

odwołać imprezę  informując o tym przed zawodami poprzez stronę internetową 

www.biegaton.pl, wydarzenie na Facebooku oraz portal dostartu.pl, 

• organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom 

trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji, 

• organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych i 

wizerunku osób biorących udział w zawodach w celach opublikowania wyników z 

imionami i nazwiskami dzieci na stronach internetowych organizatora i parterów 

biegu oraz innych mediach (w tym gazetach), 

• organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osób 

biorących udział w zawodach w celach promocji tego wydarzenia w mediach, 

• uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają 

zastosowanie do uczestnictwa w biegu w szczególności do zasada fair play, 

• organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów, 

• organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW, 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, 

• za rzeczy pozostawione lub zgubione organizator nie ponosi odpowiedzialności, 

• opiekun prawny dziecka oświadcza, że wiadomym jest dla niego iż organizator, 

współorganizatorzy i osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, zdrowotne, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły 

przed, w trakcie i po zawodach, 

• opiekun prawny oświadcza, że dziecko startuje na jego własną odpowiedzialność i 

własne ryzyko, 

• opiekun prawny dziecka oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za 

wszystkie wyrządzone przez dziecko szkody innym uczestnikom zawodów i osobom 

trzecim, 

• Opiekun prawny dziecka oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że należy 

przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, organizatora zawodów oraz warunków 

regulaminu,  

• opiekun prawny oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na w pełni 

bezpieczne uczestnictwo w zawodach sportowych,  



• opiekun prawny dziecka swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że 

zapoznał się ze wszystkimi warunkami regulaminu imprezy, akceptuje je oraz 

wypełnił oświadczenie kompletnie i zgodnie z prawdą, 

• organizator zapewnia sobie prawo do zmiany dystansów biegów w trakcie trwania 

zawodów, 

• w sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator, 

• dodatkowe informacje można uzyskać na stronie stowarzyszenia oraz na stronie 

wydarzenia na Facebooku. 


