
 
 

REGULAMIN 

 

„Run Kids” – 1 czerwca 2018r. 

 

I. Organizator: 
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu. 

II. Cel imprezy: 
1. Promocja aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży; 

2. Obchody 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

III. Termin i miejsce: 
1. Biegi odbędą się w dniu 1 czerwca 2018 r. (piątek), o godzinie 16:00 

2. Start i meta – teren przy boisku sportowym na stadionie, ul. Sportowa 1. 

3. Biuro zawodów mieści się na terenie przyległym do boiska sportowego. Otwarcie biura 

zawodów i wydawanie numerów startowych w godzinach 15:00-15:45. 

4. Biegi będą odbywać się wokół boiska sportowego na stadionie. Trasa zostanie oznaczona 

taśmą. 

IV. Uczestnictwo: 
1. Warunki dopuszczenia zawodnika do biegu: 

1) Dostarczenie w wyznaczonym terminie do kasy krytej pływalni przy ul. 

Starogostyńskiej 9a,  podpisanego zgłoszenia lub wypełnienie i podpisanie zgłoszenia 

w dniu imprezy (wymagana obecność rodzica/prawnego opiekuna).  

2. Podczas biegu uczestnicy zobowiązani są do posiadania nr startowego (przód koszulki). 

3. Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych, zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w 

materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, informacje prasowe, itp.), pobranie nr 

startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku. 

4. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasady fair – play podczas trwania biegu i na trasie 

biegu. 

Skracanie trasy jest niedozwolone.  

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, 

uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w nim wiąże się z 

wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i 

strat o charakterze majątkowym. 

6. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

7. Limit uczestników biegu wynosi 100 osób. 

V. Sposób przeprowadzenie zawodów:  

 rocznik 2012 i młodsi - bieg do 200m  

 rocznik 2011 – 2010 – bieg do 300m  

 rocznik 2009 – 2008 – bieg do 400m  

 rocznik 2007 – 2006 – bieg do 600m  

 rocznik 2005-2004 – bieg do 800m  

VI. Zgłoszenia: 



1. Zgłoszenia do biegów  będą przyjmowane w kasie krytej pływalni od poniedziałku do 

niedzieli w godzinach 6:00-22:00, do 29.05.2018r. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na 

stronie www.osir.gostyn.pl lub w kasie krytej pływalni. 

Zgłoszenia będzie można dokonać również w dniu imprezy w biurze zawodów, w godzinach 

15:00 – 15:45. Przy zgłoszeniu wymagana jest obecność rodzica/prawnego opiekuna. 

Uwaga! Ustalono limit 100 osób. 

VII. Klasyfikacja: 
1. Podczas imprezy nie będzie prowadzona klasyfikacja końcowa.  

2. Pomiar czasu nie będzie dokonywany. 

VIII. Nagrody: 

1. Przewidziano 100 medali dla uczestników biegu oraz upominki. 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątek stanowią warunki 

pogodowe zagrażające życiu uczestników). 

2. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom 

jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 

jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością  lub 

uczestnictwem w biegu. 

3. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na 

czas udziału w imprezie sportowej. 

4. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej. 

5. Organizatorzy zapewniają opiekę ratownika z uprawnieniami KPP. 

6. Uczestnicy mogą skorzystać z toalet znajdujących się na stadionie lub w budynku krytej 

pływalni.  

7. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione podczas imprezy. 

8. Bieg nie jest wyścigiem, każdy kto ukończy bieg jest dla nas zwycięzcą. 

9. Informacje na temat biegu: Wojciech Walkowiak, nr tel. 65 575 89 00.  

10. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi. 

 

Organizator 

http://www.osir.gostyn.pl/

