
 

BIEGI WIOSENNE DLA DZIECI –  3 marca 2019 r. 

REGULAMIN 

 

I. TERMIN, MIEJSCE, ORGANIZACJA 

1. Biegi wiosenne dla dzieci są biegami towarzyszącymi do ‘Półmaratonu 18 dni do wiosny’. Odbędą 

się 3 marca 2019 roku na terenie Parku Tysiąclecia w Sosnowcu. Start zlokalizowany będzie w 

Parku Tysiąclecia w bezpośrednim sąsiedztwie hali sportowej w Milowicach, ul. Baczyoskiego 4, w 

miejscu Startu ‘Półmaratonu 18 dni do wiosny’. 

2. Start biegu na najkrótszym dystansie przewidziany jest na godzinę 12.00, bezpośrednio po jego 

zakooczeniu odbędą się biegi na dłuższych dystansach. 

3. Zapisy elektroniczne przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: 

https://dostartu.pl/biegi-wiosenne-dla-dzieci-v3054.pl.html,  

termin zgłoszeo elektronicznych upływa 24 lutego 2019 roku o północy. 

4. Zgłoszenie dziecka będzie możliwe( jeśli limit nie zostanie osiągnięty) także w Biurze Zawodów w 

dniu zawodów 3 marca. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w hali sportowej w Milowicach, ul. 

Baczyoskiego 4 w Sosnowcu, w godzinach 10.00 – 11.30 

5. Organizator wstępnie ustala limit uczestników na 100 opłaconych dzieci. 

6. Rozgrzewka dla wszystkich dzieci odbędzie się o godzinie 11:55. 

7. Długośd trasy:  

 50 metrów – rekomendowana dla dzieci do 4 roku życia, 

 200 metrów – rekomendowana dla dzieci do 8 roku życia, 

 300 metrów – rekomendowana dla starszych dzieci,  

O starcie dziecka na wybranym dystansie decyduje rodzic/opiekun prawny. Na dystansie 50 

metrów rekomendowanym dla najmłodszych dzieci, dopuszczalne są następujące formy wsparcia 

dziecka: bieg z dzieckiem za rękę, bieg z dzieckiem na rękach, na ‘barana’, a nawet bieg z 

dzieckiem w wózku( w przypadku dzieci jeszcze niechodzących ), formą niedopuszczalną jest 

bieg za dziecko. Biegi odbędą się po ścieżkach leśnych Parku Tysiąclecia, a nawierzchnia trasy 

uzależniona będzie od pogody. 

8. Zawodnicy są proszeni o nieskracanie trasy, zaistniałe niejednoznaczne sytuacje rozstrzygane będą 

tylko i wyłącznie przez Organizator. 

 

https://dostartu.pl/biegi-wiosenne-dla-dzieci-v3054.pl.html


II. UCZESTNICTWO 

 

1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zawodach jest zgłoszenie i opłacenie startu. Opłatę startową 

w wysokości 15zł uiścid należy na konto bankowe Organizatora, dane do przelewu:                         

M Event, ul. Litewska 51/3, 41-200 Sosnowiec, ING 60 1050 1360 1000 0092 1352 8574.  W tytule 

przelewu należy wpisad imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, wybrany dystans.  

2. Zawodnik wraz z rodzicem/opiekunem prawnym powinien stawid się w dniu biegu w Biurze 

Zawodów. Warunkiem startu jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego zawodnika 

oświadczenia o starcie dziecka w biegu. 

3. Rodzic/opiekun prawny wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dzieci, w tym na 

zamieszczanie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Biegów wiosennych dla dzieci, a także w celu 

przeprowadzenia kampanii promocyjnej wyżej wymienionych biegów w kolejnych latach.  

4. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i przepisów, które wynikają z niniejszego 

Regulaminu, a także do szeroko rozumianych zasad fair play. 

5. Rodzic/opiekun prawny dziecka oświadcza, że dziecko startuje na jego własną odpowiedzialnośd  

i ryzyko oraz, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na w pełni bezpieczne uczestnictwo  

w zawodach sportowych. 

6. Rodzic/opiekun prawny dziecka oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialnośd zarówno cywilną 

jak i prawną za wszystkie wyrządzone przez dziecko szkody innym uczestnikom zawodów, osobom 

trzecim, a także jakiekolwiek zniszczenia w sprzęcie użytym do organizacji biegu oraz 

infrastrukturze parkowej i  na hali sportowej. 

7. Rodzic/opiekun prawny dziecka oświadcza, że wyrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub 

zwrotnego od organizatora i innych podmiotów współorganizujących imprezę w przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeo ciała zaistniałych w związku z rozgrywanymi zawodami. 

8. Podpisem złożonym na oświadczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka deklaruje, że zapoznał się  

ze wszystkimi warunkami Regulaminu imprezy, akceptuje je oraz zobowiązuje się do ich 

przestrzegania, a także że wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie dostarczone przez 

Organizatora zgodnie ze stanem faktycznym. 

9. Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do przestrzegania zaleceo Organizatora i służb 

porządkowych. 

III. ZGŁOSZENIA  

1. Zapisy przyjmowane będą poprzez  wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

stronie:  



https://dostartu.pl/biegi-wiosenne-dla-dzieci-v3054.pl.html 

2. Opłatę startową w wysokości 15zł uiścid należy na konto bankowe Organizatora,                     

dane do przelewu: M Event, ul. Litewska 51/3, 41-200 Sosnowiec, ING 60 1050 1360 1000 0092 

1352 8574.  W tytule przelewu należy wpisad imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, wybrany 

dystans. Opłata startowa w dniu zawodów będzie wynosiła 20zł.  

3. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi, nie ma również możliwości przeniesienia 

opłaty na innego uczestnika biegu.  

4. W ramach opłaty startowej dziecko otrzymuje: 

a) numer startowy, agrafki, 

b) ciasto i herbatę na stołówce w hali sportowej, 

c) pamiątkowy medal na mecie biegu, 

5. Organizator zapewnia wyżej wymieniony pakiet startowy dla 100 zapisanych i opłaconych dzieci.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany ilości pakietów startowych. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas Biegów wiosennych dla dzieci każdy zawodnik/dziecko musi posiadad numer startowy, 

przymocowane do odzieży na klatce piersiowej. 

2. Biegi wiosenne dla dzieci odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy. 

4. Podkreśla się, że Organizator nie zapewnia zawodnikom grupowego ubezpieczenia NNW. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione/zagubione rzeczy. 

6. Organizator i wszelkie podmioty współorganizujące imprezę nie ponoszą odpowiedzialności  

za jakiekolwiek szkody osobowe, zdrowotne, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed,  

w trakcie i po biegu. 

7. Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych należy 

wyłącznie do Organizatora. 

8. W sprawach nie określonych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje 

Organizator.  

 

 

 

 

https://dostartu.pl/biegi-wiosenne-dla-dzieci-v3054.pl.html

