
REGULAMIN Biegu dzieci 
 
 

1. Cele 

Upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruch. Promocja aktywności fizycznej i 
zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców regionu. Uatrakcyjnienie ofert imprez 
rekreacyjno – sportowych dla dzieci  na terenie Powiatu Międzychodzkiego. 
 
2. Organizatorzy 

Uczniowski Klub Sportowy "KORMORAN" w Sierakowie  
ul. Poznańska 25  
64-410 Sieraków 
 
3. Termin, miejsce, dystans 

Impreza odbędzie się 24 Września 2017 na terenie Przystani nad Wartą w Sierakowie 
Biegi dla dzieci będą przebiegać po ścieżkach i duktach leśnych, w pobliżu  
Start planowany jest od godz. 10:30 
 
4. Dystans dla Biegów dzieci został uzależniony od wieku uczestnika i podzielony na następujące 

kategorie: 

W1 – ur. do 2013r. (do 4 lat) – dystans około 100m (możliwy bieg wraz z rodzicami) 
W2 – ur. 2012 – 2011 (5-6 lat) – dystans ok 200m 
W3 – ur. 2010 – 2008 (7-9 lat) – dystans  ok 400m 
W4 - ur. 2007 - 2005 (10-12 lat) - dystans ok 600m 
(w kat. W2; W3: W4 nie ma możliwości biegu z rodzicem lub opiekunem) 
 
5. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa 

 - Opłata startowa wynosi: 10 zł 
 - Zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmowane będą na stronie: 
 - Zgłoszenia elektroniczne i płatność przyjmowane będę od 24 sierpnia 2017 od godziny 12:00 
do 22 września 2017 do godziny 24:00 lub do wyczerpania limitu 
Każde zgłoszenie elektroniczne musi zostać potwierdzone w dniu startu najpóźniej do godz. 
10:00 
 - Istnieje możliwość zapisania się w dniu biegu, (jeżeli nie zostanie wyczerpany limit), od godz. 
7:00 do godziny 9:30, w biurze zawodów 
 - Podczas zgłaszania w dniu biegu jak i przy potwierdzaniu zgłoszenia złożonego w formie 
elektronicznej, obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego 
Przed odbiorem pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje: „Oświadczenia 
Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-
sportowych” i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu. Bez przekazania oświadczenia, 
uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z 
akceptacją niniejszego regulaminu 
W biegach mogą brać udział dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania 
Wprowadza się limit 100 uczestników  
Po przekroczeniu limitu ilościowego, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania 
kolejnych zgłoszeń 
 
 
6. Nagrody 

Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal 
Zwycięzcom kategoriach W-2 i W-3, na zakończenie całego cyklu tj. około godz. 13: 00, zostaną 
wręczone nagrody w postaci dyplomów. W kategorii W-1 nie wyróżnia się zwycięzców. 



 
7. Uwagi końcowe 

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko 
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub 
skradzione podczas imprezy 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. O 
zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników 
do celów marketingowych 
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora 
 


