
REGULAMIN BIEGI ULICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

W RAMACH  XV OGÓLNOPOLSKIEGO EKOLOGICZNEGO BIEGU KRAINĄ  

TRZECH WIEŻ NAD BORAMI 

I. Cel: Popularyzacja biegów wśród dzieci i młodzieży.  

Sportowa rywalizacja klubów, szkół i gmin w zakresie biegów ulicznych. 

II. Organizatorzy: Urząd Gminy w Lubiewie, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY”  

z siedzibą w Lubiewie,  

III. Termin i miejsce: 17 września 2022r. (sobota) godz. 9:50.  

Start biegu godz. 9:50 sprzed sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lubiewie.  

 

IV. Biuro Organizacyjne Biegu – Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Lubiewie.  

Biuro Organizacyjne Biegu czynne od  8:00 – 9:30.  

Wydawanie numerów od 8.00 – 9:45.   

Zgłoszenia u nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach i w  przedszkolu u nauczycieli do 14 

września 2022 r., natomiast w biurze organizacyjnym w dniu biegu na sali sportowej  od godziny 8:00 

do godziny 9:30. Więcej informacji pod numerem tel. 517 049 645.  W załączeniu wzór karty zgłoszenia  

i zgoda rodziców  

V. Zasady uczestnictwa: Prawo startu mają wszyscy chętni z terenu gminy lub spoza, zgłoszenie  

do biegów z aktualną legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości oraz zgodą rodzica lub 

prawnego opiekuna.  

VI. Kategorie wiekowe i dystanse biegów: 

Oddzielna kategoria chłopcy – dziewczęta  

2019-2018                100 m  

2017-2016                100m 

2015-2014                200m 

2013-2012                200 m  

2011-2010                600 m  

2009-2007                600 m 

 

VII. Nagrody: W każdym biegu za zajęcie miejsca I-III statuetki i nagrody rzeczowe. Wszyscy za 

udział otrzymają medal.  

VIII. Uwagi końcowe: Odpowiedzialność za stan zdrowia zawodnika ponosi rodzic lub prawny 

opiekun. Regulamin na stronie www.lubiewo.pl,  Zawody odbędą się bez względu na warunki 

atmosferyczne. 

Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania 

imprezy. 

 

 

 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lubiewo.pl%2F&h=CAQEFwvVGAQGpZZ6cDwkrFCdwrUrexbE98d5y891wZo2Xiw&enc=AZN_TIj-6lPlmPrWxY1rXxSF39xAhFbudB-RKTh7LVYb8sZaLw6ic_vDh2EyJBNHLA5ed5OwzcQ31Ct9g12eOp1PWGCd7MeyAFIr513mOXP3-RDhaT60gNkgtC1ClvF8Mcbs4VQM7M9XJHriWBYSihFXABe7BJYJ4hoUCXFcesQii8I-38NI6WScEL8x7UkBo0QQ5Helxaj1IpB0oJPgaYtF&s=1


nr startowy ………….. (wypełnia biuro)                            
Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

BIEGÓW ULICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH 

„XV OGÓLNOPOLSKIEGO EKOLOGICZNEGO  BIEGU KRAINY TRZECH 

WIEŻ NAD BORAMI” 

 

Nazwisko 

………………………………………………………………………… 

Imię  

………………………………………………….………………………     

płeć: M    K  

Rok urodzenia                            
Kod pocztowy  -…………………………………………….. 

(Adres – miejscowość, ulica, nr domu) 

………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły 

………………………………………………………………………… 
Oświadczenie rodzica zawodnika biorącego udział  

w   BIEGU ULICZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH „XV OGÓLNOPOLSKIEGO 

EKOLOGICZNEGO  BIEGU KRAINĄ TRZECH WIEŻ NAD BORAMI” 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, 

poprzez złożenie podpisu. Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego 

syna/córki/podopiecznego/podopiecznej............................................................................................. 

w imprezie biegowej. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu 

imprezie sportowej. Jednocześnie oświadczam, że syn/córka: choruje/nie choruje* na przewlekłe 

choroby: ...............................................................zażywa/nie zażywa* na stałe leki ( jeżeli tak to 

proszę podać informację o dawkowaniu leku) ......................inne uwagi o stanie zdrowia dziecka 

............................................Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią 

regulaminu  i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 

Akceptuję, że: 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody i zdarzenia 

 losowe, dotyczące zdrowia i życia uczestników podczas biegu. 

• Nie będę dochodzić roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie 

wypadku lub szkody i zdarzenia losowego związanych z biegiem 

• Przestrzegać będę regulaminu biegu. 

Wyrażam zgodę, aby w trakcie zawodów były wykonywane zdjęcia uczestnikom oraz 

rozpowszechnianie wizerunku w ramach stron internetowych, portali, serwisów, jak również 

publikacji wydawanych drukiem przez organizatora i inne osoby, w tym utrwalania, 

zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania. W przypadku braku zgody opiekun 

zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zawodów 

 

          ………………………. 

         podpis rodzica/opiekuna 

 

Proszę oddać kartę zgłoszeniową do 14 września br.  do nauczycieli wychowania fizycznego 
lub w przedszkolu u nauczyciela.  


