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Regulamin „Biegu po zdrowie” 

 
ORGANIZATOR: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku, Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko 

 

CELE: 

 promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, 

 upowszechnienie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu,  

 podniesienie świadomości na temat alkoholu i nikotyny na organizm młodego 

człowieka, 

 zaangażowanie grupy dzieci i młodzieży w działania dodatkowe. 

 

TERMIN I MIEJSCE: 

1. Bieg odbędzie się 11 czerwca 2017 r., od godz. 10.00, w Ożarowie (okolice 

Gospodarstwa Agroturystycznego w Ożarowie). 

2. Rejestracja uczestników odbędzie się 11 czerwca 2017 r., od godz. 9.30,  

w Gospodarstwie Agroturystycznym w Ożarowie. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W biegu mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat z terenu gminy 

Mokrsko, których stan zdrowia pozwala na udział w zawodach. 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia karty zgłoszenia, stanowiącej 

załącznik do niniejszego regulaminu, do 1 czerwca 2017 r., do Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mokrsku, jej filii (w Krzyworzece, Komornikach i Ożarowie) lub 

świetlic wiejskich (w Chotowie, Komornikach i w Słupsku).  

3. Karta zgłoszenia musi być podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

Organizator, w razie wątpliwości, ma prawo zweryfikować kartę. 

4. Podpisując kartę zgłoszenia, uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia 

mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek 

ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, 

jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika  

w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów organizacji biegu i nie 

będą udostępniane podmiotom trzecim. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje 

prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany).  

W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje 

dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym. 

 

ZASADY I PRZEBIEG BIEGU: 

1. Udział w biegu jest bezpłatny. 

2. Bieg rozegrany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) dla dzieci w wieku 7-10 lat – dystans 600 m, 

b) dla dzieci i młodzieży w wieku 11-16 lat – ok. 1,32 km. 

3. Jako pierwszy rozegrany zostanie bieg na dystansie 600 m, tuż po nim bieg na 1,32 

km. 

4. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą stopera przez osoby wyznaczone przez 

organizatora. 

5. Za prawidłowy przebieg biegu na jego trasie odpowiadać będą osoby wskazane przez 

organizatora, których obecność będzie także wyznaczać trasę biegu. 
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6. Podczas rejestracji uczestnicy otrzymają numery startowe, które są zobowiązani 

przypiąć do koszulki.  

7. Organizator w czasie trwania biegu zapewnia uczestnikom wodę oraz dostęp do opieki 

medycznej. Nie pokrywa natomiast kosztów medycznych lub transportu związanych  

z obecnością lub uczestnictwem w biegu. 

8. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób poruszających się 

na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. 

Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne 

dla innych uczestników. 

9. Nagrodzeni zostaną zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z dwóch kategorii, 

którzy otrzymają nagrody puchary/medale. 

10. Rozstrzygnięcie biegu oraz wręczenie nagród nastąpi 11 czerwca 2017 r.  

w Gospodarstwie Agroturystycznym w Ożarowie. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Uczestnicy zgadzają się na publikowanie swojego wizerunku na wszelkich polach 

eksploatacji. 

2. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Za szkody wyrządzone z winy uczestnika odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun 

prawny. 

4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu  

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających 

wpływ na organizowanie biegu, odstąpienia od organizowania biegu bez podania 

przyczyny, rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 

regulaminu. 

6. Więcej informacji uzyskać można w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokrsku, 

Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko, gbpmokrsko@wp.pl, tel. 43 841 18 06. 
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Karta zgłoszenia do udziału w „Biegu po zdrowie” 

Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko: 

 

 

Miejsce i data 

urodzenia: 

 

Adres: 

 

 

Telefon do 

uczestnika: 

 

Telefon do 

rodzica/opiekuna: 

 

 

Informuję, że zapoznałem/am się z regulaminem projektu i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

     

     ………………………………….. 

      podpis uczestnika 

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICA/ OPIEKUNA 

  

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………..……..,  

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………..,  

legitymujący/a się dowodem osobistym numer i seria:…..……………….……………………,  

oświadczam, że moje dziecko 

  

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

                                                           (imię i nazwisko dziecka) 

  

nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Bierze udział w biegu na 

moją odpowiedzialność. Zapoznałe/am się z treścią regulaminu i jestem świadom(a) zapisów 

w nim ujętych. 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie 

przez Organizatora z siedzibą w Mokrsku 233, 98-345 Mokrsko w ramach konkursu 

wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki:  

 

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

                                                           (imię i nazwisko syna/córki) 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach Konkursu.  

Niniejsza zgoda:  
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 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie,  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, 

 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 

społecznościowych ww. podmiotów, w gazetach, telewizji, Internecie,  

 dotyczy umieszczania wizerunku na slajdach, w broszurach oraz w innych materiałach 

promocyjnych, a także podczas wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń 

itp.),  

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami 

mającymi na celu promocję konkursu lub promocję działalności Organizatora jednak 

wyłącznie w kontekście Konkursu.  

Wizerunek, o którym tu mowa, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem ww. podmiotów, z tytułu wykorzystania mojego 

wizerunku/wizerunku mojego niepełnoletniego syna/córki, na potrzeby jak w oświadczeniu.  

Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

  

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności 

prawnych, a zgody udzielam w pełni świadomie. Oświadczam, że niniejsze oświadczenie 

składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki.  

  

  

  

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

                                                           (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)  

 
 

 

 

http://zdjecia.polska.pl/przylacz_sie/regulamin.htm

