
Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów Bieg Woli na dystansie 

10 km został odwołany.  

Biegi i zabawy biegowe  dla dzieci i młodzieży będą organizowane zgodnie z 

regulaminem.  

Dokonane opłaty startowe będą niezwłocznie zwrócone na konta bankowe 

wpłacających. Przepraszamy. 

 

 
I BIEG WOLI- 6.10.2018 r. 

Regulamin 

Biegów dla dzieci i młodzieży 
 

I. ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów 33-100 Tarnów ul. Przybyłkiewicza 61 

przy współpracy z Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym. 

Upoważniona przez Zarząd Stowarzyszenia Sportowego Sokół Tarnów do reprezentowania 

organizatora we wszystkich sprawach związanych z organizacją biegu jest Pani Katarzyna Kmieć 

kasia.kmiec27@gmail.com  tel. 570 740 013. 

II. CEL 

1. Popularyzacja zdrowego trybu życia i upowszechnianie biegania wśród dzieci i dorosłych. 

2. Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu 

3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców wsi Wola Rzędzińska, 

powiatu tarnowskiego oraz województwa małopolskiego.  

4. Promocja gminy Tarnów 

Biegi dla dzieci i młodzieży 

W ramach imprezy biegowej pn. I Bieg Woli  organizowane są biegi dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

TERMIN I MIEJSCE 

1. Biegi odbędą się w dniu 6 października 2018 w Woli Rzędzińskiej przy  Szkole Podstawowej nr 1 

im. Heleny Marusarz. 

2. Biuro Zawodów zlokalizowane w  Woli Rzędzińskiej przy  Szkole Podstawowej nr 1 im. Heleny 

Marusarz. 

PROGRAM 

• godz. 9:30 – 10:30 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych,  

• godz. 11:00 przejazd pocztów sztandarowych SP1 i SP2 Woli Rzędzińskiej pod pomnik Heleny 

Marusarz w celu upamiętnienia 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

• godz. 11:00- start do biegu przedszkolaka na dystansie 100 m roczniki 2012 i młodsi 

• godz. 11:15 - klasy I - III dystans 300 m roczniki 2011 -2009 

• godz. 11:25 - klasy IV - VII dystans 700 m roczniki  2008 -2005 

• godz. 11:40 - klasa VII i III gimnazjum roczniki 2004 i 2003 

• godz: 12:00 - bieg rodzinny (dorośli i dzieci) - 3 okrążenia 

• godz. 12:30  - ceremonia wręczenia nagród. 

• godz. 12:45 - losowanie nagród  

• godz. 13:00 - oficjalne zakończenie imprezy. 
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UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia w Biurze Zawodów od godz. 9:30 

2. Prawo do biegu na dystansie 100 m mają przedszkolaki rocznik 2012 i młodsi po złożeniu w 

biurze zawodów zgody i oświadczenia podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna  

3. W biegu na dystansie 300 m prawo do startu mają dzieci z klas I - III szkoły podstawowej po 

okazaniu legitymacji szkolnej i złożeniu w biurze zawodów zgody i oświadczenia podpisanego 

przez rodzica lub prawnego opiekuna.  

4. W biegu na dystansie 700 m prawo do startu mają dzieci z klas IV - VI szkoły podstawowej po 

okazaniu legitymacji szkolnej i złożeniu w biurze zawodów zgody i oświadczenia podpisanego 

przez rodzica lub prawnego opiekuna. 

5.  W biegu na dystansie 1500 m mają prawo osoby z klas gimnazjalnych oraz szkół średnich 

(liceum/technikum) po okazaniu legitymacji lub dowodu tożsamości w przypadku 

niepełnoletności uczestnicy zobowiązani są w dniu zawodów złożyć w biurze zawodów podpisaną 

w/w zgodę i oświadczenie. 

6. W biegach dzieci i młodzieży ustalono łączny limit 100 osób! 

Tekst oświadczenia: 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego……. (imię i nazwisko) w zawodach biegowych 

pn. I Bieg Woli w dniu 6.10.2018 r.  . Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko  

uczestniczyło w zawodach sportowych, oraz biorę pełna odpowiedzialność za start dziecka w zawodach.  

Czytelny podpis rodzica, data, miejsce 

NAGRODY 

- za miejsca 1-3 medale oraz nagrody rzeczowe lub słodycze w zależności od pozyskanych sponsorów za 

miejsca 1-3 na dystansach: 100 m, 300 m , 700 m, 1500 m 

- wszyscy uczestnicy biegu wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród 

 

 

 

Za organizatorów 

Katarzyna Kmieć 

 


