
REGULAMIN Parafialno – Gminnego Biegu ku Wolności   

Bieg dla dzieci -Białołęka 24.09.2022 
 

1. Cel zawodów: 

 Poprawa kondycji fizycznej dzieci poprzez aktywny wypoczynek na świeżym 

powietrzu. 

 Propagowanie zasady Fair Play wśród dzieci w rywalizacji sportowej. 

 Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą. 

 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

 Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych. 

 

2. Data i miejscowość imprezy 

2.1. Białołęka 20, 67-221 Białołęka – 24.09.2022 

Biegi dla dzieci odbywać się będą w dniu biegu głównego dla dorosłych. 

 

3. Organizator 

 Gmina Pęcław,  

Pęcław 28, 67-221 Białołęka,  

e-mail: oswiata@peclaw.eu , tel. 768 336 421 

 

 Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport 

ul. Jana Ostroroga 36/6, 64-100 Leszno 

e-mail: biuro@solidsport.pl 

ING 61 1050 1520 1000 0090 3133 5467 

 

4. Kategorie i dystanse 

do 4 lat (rok ur. 2018 i powyżej), dystans: ok. 100m 

od 5 do 7 lat (rok ur. 2017 - 2015), dystans: ok. 400m 

od 8 do 10 lat (rok ur. 2014 – 2012), dystans: ok. 800m 

od 11 do 12 (rok ur. 2011 – 2010), dystans: ok. 1000m 

od 13 do 15 (rok ur. 2009 – 2007), dystans: ok. 1500m 

 



Podział na dziewczynki i chłopców w danej kategorii nastąpi w zależności od ilości dzieci 

biorących udział w biegu.  

5. Zgłoszenia i opłaty 

• Udział w zawodach jest bezpłatny. Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów 

przez formularz internetowy, dostępny na stronie www.solidsport.pl. 

 

6. Pakiet startowy  

Na pakiet startowy składa się: 

 numer startowy, 

 agrafki do przymocowania numeru startowego, 

 drobny upominek od Organizatora, 

 catering, 

 pamiątkowy medal, 

 oznaczenie trasy, 

 zaplecze sanitarne 

 

7. Warunki uczestnictwa 

7.1 Bieg ma charakter otwarty. Prawo udziału w zawodach mają dzieci pod opieką 

rodziców, bądź opiekunów prawnych. 

7.2 Zgłoszenie dziecka przez rodzica bądź opiekuna do zawodów za pomocą formularza 

rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.solidsport.pl (rejestracja on-

line) lub w Biurze Zawodów w dniu imprezy. Za zawodnika zgłoszonego uważa się 

dziecko z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. 

7.3 Posiadanie numeru startowego od Organizatora. Nie dopuszcza się do udziału 

uczestników bez numerów startowych. 

7.4 Wypełnienie i podpisanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start nieletniego w 

biegu dla dzieci. 

7.5 Rodzice lub opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do biegu, oświadczają, że: 

7.5.1 Akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego 

przestrzegania. 

7.5.2 Dzieci startują w biegu na ich wyłączną odpowiedzialność. 



7.5.3 Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (biorącego udział 

w zawodach) przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. 

7.5.4 Wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem, a 

także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, 

radio i telewizję, zamieszczane na portalach społecznościowych, stronie 

internetowej, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów 

imprezy. 

 

8. Bieg 

8.1. Zwycięzcą biegu zostaje zawodnik, który wyznaczoną trasę pokona w najkrótszym 

czasie.  

8.2. Bieg dla dzieci odbędzie się ze startu wspólnego. 

8.3. Trasa będzie oznakowana. 

8.4. Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom 

Organizatora. 

8.5. Zabrania się: 

8.5.1. Udziału dzieci w zawodach bez opieki rodziców, bądź opiekunów prawnych. 

8.5.2. Ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w czasie dziecięcej rywalizacji. 

 

9. Informacje końcowe 

9.1. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego 

regulaminu. 

9.2. W sprawach spornych decydujący głos ma Organizator. 


