
BIEG DLA DZIECI 4-13 LAT
 ,, I BOGUSZOWSKI BIEG O ZŁOTĄ DYNIĘ ” 

22.09.2018 r. Start 13:30
 REGULAMIN 

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Grupa Biegowa Dzikowiec
ul. Moniuszki 27-29
58-300 Wałbrzych
tel.: 570786472
e-mail: grupabiegowadzikowiec@gmail.com
www.facebook.com/grupabiegowadzikowiec/ 

Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury
Pl. Odrodzenia 4
58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74 8449-284 
e-mail: boguszow@mbp-ck.pl

CEL: 
Spotkanie ma na celu popularyzację biegów wśród dzieci oraz promowanie zdrowego stylu życia. 

TERMIN I MIEJSCE:
Zawody biegowe odbędą się w sobotę 22 września 2018 r. przy parkingu pod stadionem w 
Boguszowie-Gorcach, ul. Kusocińskiego 1
Zapisy na bieg  od 4 do 22 września osobiście (rodzice/opiekunowie) w MIEJSKIEJ BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ - CENTRUM KULTURY (Wypożyczalnia dla dorosłych) w godzinach pracy 
Biblioteki tj. od 10:00 do 17:00 (od poniedziałku do piątku, prócz czwartku), 
oraz w dniu spotkania w godzinach 11:00 - 12:30 

Biegi zostaną rozegrane na dystansach:
ok. 300 m - 4-6 latki (osobno chłopcy i dziewczynki ) - roczniki 2014-2012
ok. 1000 m - 7-9 latki ( osobno chłopcy i dziewczynki ) - roczniki 2011-2009
ok 2000 m - 10-13 latki (osobno chłopcy i dziewczynki ) - roczniki 2008-2006

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.
Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć do koszulki (numer należy zwrócić 
po biegu)
Wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego w momencie weryfikacji i odbioru 
numeru startowego oraz podczas biegu i po. 
Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu. 
Rodzice lub opiekunowie dostarczają pisemną zgodę na uczestnictwo w spotkaniu (wzór stanowi 
załącznik do regulaminu- dostępne w miejscu zapisów to tj. MBP-CK w Boguszowie-Gorcach).
Organizator nie zapewnia opieki medycznej w trakcie trwania zawodów.
Spotkanie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

KLASYFIKACJA I NAGRODY:
Prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.
Zwycięzcy (miejsca I-III) poszczególnych kategorii otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową. 
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają pamiątkowy medal oraz dyplom.
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Imię i nazwisko dziecka   ……..........................................................................................................................
Nr startowy (uzupełnia organizator biegu) ......................................................................................................
Data urodzenia: ................................................................................................................................................
Nazwa szkoły: ..................................................................................................................................................
Adres zamieszkania:………………..................................................................................................................

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:  ..............................................................................................
Telefon kontatowy: ..........................................................................................................................................
Adres e-mail: ..........................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka................................................................................................(imię
i nazwisko) w biegu dla dzieci " I Boguszowski Bieg o Złotą Dynię" organizowanym przez Stowarzyszenie
Grupa Biegowa  Dzikowiec oraz Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach.

Rodzic / opiekun prawny oświadcza jednocześnie, że:

Oświadczam, iż u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą 
utrudniać  bądź  uniemożliwić  jego/jej  udział  w  spotkaniu  biegowym  pod  nazwą  bieg  dla  dzieci  "  I
Boguszowski Bieg o Złotą Dynię"

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w spotkaniu. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am
się z REGULAMINEM* imprezy i którego warunki w pełni akceptuję.

Wyrażam zgodę na : publikację materiałów audiowizualnych z udziałem mojego dziecka zarejestrowanych 
podczas  spotkania  biegowego  oraz  na  wykorzystywanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  przez
Organizatorów  do celów działalności wewnętrznej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r )

Z  mojej  strony,  jako  rodzica/opiekuna  prawnego  -  ZOBOWIĄZUJĘ  SIĘ  wobec  Organizatora  nie
występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć ze startu mojego dziecka w
w/w spotkaniu biegowym. Przez akceptację powyższej deklaracji ZRZEKAM SIĘ prawa do dochodzenia
prawnego  lub  zwrotnego  od  Organizatora  w razie  wypadku  lub  szkody,  związanej  z  udziałem mojego
dziecka w w w/w spotkaniu biegowym, na które świadomie ZEZWALAM mojemu dziecku. 

JESTEM ŚWIADOMY, że Organizator nie zapewnia opieki medycznej.

 .........................................................................                          ...................................................................
                      (data i miejscowość)                                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

*Regulamin dostępny jest na stronie internetowej : https://www.facebook.com/grupabiegowadzikowiec/

https://www.facebook.com/grupabiegowadzikowiec/

