
 

Regulamin zawodów 

„POLSKA BIEGA”             

ZBOROWSKIE 2017 

 

1. Organizator: 

 Gmina Zduńska Wola, 

 Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym  

 Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowskiem 

2. Cel zawodów: 

- upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu i promocja zdrowego stylu życia, 

- integracja sportowa Gminy Zduńska Wola i Powiatu Zduńskowolskiego, 

3. Termin i miejsce zawodów: 

- 20 maja 2017 r. godz. 10:00, 

- start i meta: boisko we wsi Zborowskie - przy drodze z Annopola Starego do Zborowskich,  

4. Uczestnicy i zgłoszenia: 

- w biegach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież zgłoszone na listach zbiorczych przez 

dyrekcję szkół do 20 maja 2017 r.  Wszyscy uczniowie powinni posiadać zgody rodziców na 

udział w zawodach (wzór w załączeniu). 

- w kategorii „OPEN” zawodnicy startują po przedstawieniu oświadczenia. Zgłoszenia w dniu 

zawodów do godz. 10:30. 

    

5. Kolejność biegów i dystanse: 

Start pierwszego biegu około godz. 10:35 

 

Bieg nr 1: Chłopcy z klas 0-I 

 dystans ok. 300 metrów 

Bieg nr 2: Dziewczęta z klas 0-I 

 dystans ok. 300 metrów 

Bieg nr 3: Chłopcy z  klas II – III szkół podstawowych 

 dystans ok. 400 metrów 

Bieg nr 4: Dziewczęta  z klas II – III szkół podstawowych 

 dystans ok. 400 metrów 

           Bieg nr 5: Dziewczęta z klas IV szkół podstawowych 

 dystans ok. 600 metrów 



Bieg nr 6: Chłopcy z klas IV szkół podstawowych 

 dystans ok. 600 metrów 

            Bieg nr 7: Dziewczęta z klas V-VI szkół podstawowych 

 dystans ok. 600 metrów 

            Bieg nr 8: Chłopcy z klas V-VI szkół podstawowych 

 dystans ok. 800 metrów 

Bieg nr 9: Dziewczęta ze szkół gimnazjalnych 

 dystans ok. 800 metrów 

Bieg nr 10: Chłopcy ze szkół gimnazjalnych 

 dystans ok. 1000 metrów 

Bieg nr 11: Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn 

 dystans ok. 4000 metrów 

 

Kolejne starty będą się odbywały co około 5-10 minut. 

 

6. Nagrody: 

- nagrody i  dyplomy imienne za miejsca od I do III w każdej kategorii,  

- poczęstunek dla wszystkich uczestników biegów,  

7. Uwagi końcowe: 

- wszyscy zawodnicy muszą posiadać kartki startowe z imieniem, nazwiskiem (po biegu lub 

wyścigu  oddają  je sędziom), 

- opiekę lekarską zapewnia organizator, 

- nagrody, dyplom będą wręczane na koniec zawodów, 

- biegi odbędą się bez względu na pogodę, 

- ostateczną interpretację niniejszego regulaminu zastrzega sobie organizator zawodów. 

                                                                  

 

           Zapraszamy do udziału w zawodach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

zdolności dziecka do udziału w imprezie biegowej w ramach Polska Biega 2017 

 

 

 
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 -  

 

..................................................................................................... ur. .......................................... w imprezie. 

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

oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu  i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy 

zgodnie z prawdą oraz kompletnie.  
 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu/ 

wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą 

osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych 

osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od 

organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.  

 

data ...............................................,  

 

 

 

 

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

imię i nazwisko 

 

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

podpis 

 

……………………………………………………………………………………………..………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE OSOBY DOROSŁEJ  
zdolności do udziału w imprezie biegowej w ramach Polska Biega 2017 

 

 
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w wyścigu określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w 

zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu 

zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do 

wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.  

 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją 

wyścigów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą 

odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez 

akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora 

lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.  

 

data ..............................................., 

 

 

 
 

.......................................................... 
imię i nazwisko 
 

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

podpis



 


