
REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO

„I SWOSZOWSKI BIEG PAPIESKI”

pod patronatem Wójta Gminy Szerzyny

 
I. CELE IMPREZY 

1. Upamiętnienie kanonizacji św. Jana Pawła II 
2. Promocja wsi i Szkoły Podstawowej w Swoszowej
3. Promocja Gminy Szerzyny
4. Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród 

młodzieży i dorosłych. 

II. ORGANIZATOR 

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Swoszowej

   Współorganizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

III. TERMIN – MIEJSCE – TRASA 

1. Biegi odbędą się dnia 27.04.2016 r. /środa/

2. Trasa: 

− Start - Szkoła Podstawowa w Swoszowej - drogą gminną przez przysiółek 
Wieś,  do drogi powiatowej  -   następnie drogą powiatową w kierunku 
zjazdu do centrum Swoszowej 

− meta:  na parkingu przy kościele parafialnym

3. Dystans:

− biegi dla  dzieci szkół podstawowych  - 700 m

− dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  -  3,5 km 
drogą o nawierzchni asfaltowej

−  bieg główny   -  3,5 km drogą o nawierzchni asfaltowej

4. Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu. Na wszystkich kluczowych 
zakrętach i rozwidleniach trasa będzie zabezpieczona. 

5. Biuro zawodów:  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Swoszowej

IV. PROGRAM ZAWODÓW:



Od godz. 1630  – Weryfikacja uczestników, wydawanie pakietów startowych. 

1700 – Bieg dla uczniów klas 1-3  -  szkoły podstawowe 

1720 – Bieg dla uczniów klas  4-6  -  szkoły podstawowe 

          Dekoracja  uczestników  biegów  dla uczniów szkół podstawowych

1740 – bieg dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

1830 – bieg  główny   dla osób dorosłych

2000 - Zamknięcie trasy.  Dekoracja zwycięzców  biegu dla głównego 

          i  biegu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

          Zakończenie biegu.

V. NAGRODY:

1. Dla  uczestników  każdego  biegu  za  zajęcie  miejsc  I-III   przewidziano 
pamiątkowe puchary.

2. Dla uczestników biegów towarzyszących  nagrody rzeczowe.

3. Dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Bieg odbędzie się  bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Na mecie organizator zapewnia wodę /w razie deszczu i chłodu herbatę/

3. Organizator dopuszcza wprowadzenie zmian w Regulaminie biegu.



VII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Impreza ma charakter otwarty, 

2. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy 
regulamin. 

3. Uczestnicy biegów towarzyszących startują za zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych. 

4. Warunkiem  udziału  w  biegu  głównym  i  biegach  towarzyszących  jest 
przedstawienie  oświadczenia  rodzica  lub  opiekuna  o  braku 
przeciwwskazań  do  udziału  w  zawodach  lub  złożenie  własnoręcznego 
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach 

(dotyczy  osób  niepełnoletnich),  oraz  przyjęciu  pełnego  ryzyka  i 
konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność.

5. Każdy  zawodnik  staruje  wyłącznie  na  własną  odpowiedzialność,  co 
potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału 
w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095). 

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie 
trasy/ zostaną zdyskwalifikowani. 

7. Zabrania  się  startowania  zawodnikom  pod  wpływem  niedozwolonych 
środków oraz alkoholu. 

8. Uczestnicy biegu na miejsce zawodów przybywają we własnym zakresie.

9. Każdy uczestnik ma właściwy strój sportowy.

10. Uczestnicy biegu mają zapewnioną opiekę medyczną. 

VIII.  Kontakt 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Swoszowej,  telefon: 14 6517530 
Patronat  nad biegiem objął  Wójt Gminy  Szerzyny - Pan  Grzegorz  Gotfryd.

                                                                                Organizatorzy.

                                        



                                                                                                      Załącznik nr 1.

                                                                              ……………………………. 
                                                                                                               (miejscowość, data )

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na  udział osoby niepełnoletniej w biegu

Wyrażam zgodę  na udział osoby niepełnoletniej, której jestem 
rodzicem/opiekunem prawnym: 

Imię i nazwisko ...................................................................................... …………….

Data i miejsce urodzenia ........................................................................ …………

w biegu dla uczniów …………………… …………………. ……………………

organizowanym przez Szkołę Podstawową  im. Jana Pawła II w Swoszowej

Miejsce i data imprezy Swoszowa - 27.04.2016 r. 

Dane opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko ................................................................................................................ 

Adres  …………………....................................................................................................... 

Aktualny telefon .............................................................................................................. 

Oświadczam że dane w formularzu są prawdziwe i zgodne z prawem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w zakresie 
wymagań organizacyjnych biegu. Udział w biegu oznacza zgodę na publikowanie i wykorzystywanie 
materiałów fotograficznych i filmowych z biegu.
Zapoznałem się z regulaminem wyżej wymienionego biegu i akceptuję go, jak również przyjmuję do 
wiadomości,  że jedynym administratorem danych osobowych zawartych w powyższym formularzu 
jest organizator biegu. Zostałem poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych jak i ich 
edytowania oraz usunięcia z bazy danych organizatora. 

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

                                                                    /Data i czytelny podpis opiekuna/rodzica/


