
Bieg Śladami Kolumbów 
zawody dziecięce 

- 2019 
 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Jaworzna. W ramach projektu ,,Profilaktyka nie 
musi być nudna". Zadanie ,,Młodzież Aktywna i Asertywna" 

 

JAWORZNICKIE GRAND PRIX BIEGÓW PATRIOTYCZNYCH - 2019  
 
 

I. ORGANIZAOTRZY 

 

Organizator: Stowarzyszenie Jaworznicka Inicjatywa Narodowa, Miasto Jaworzno 
 
Partnerzy Strategiczni: Tauron Polska Energia 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie 
 
Współorganizator: MCKiS Jaworzno  

 

II. CEL: 

• Połączenie profilaktyki zachowań niebezpiecznych z rozwojem pod kątem świadomości 

dziedzictwa i kultury narodowej oraz sportu 

• Umożliwienie stosowania profilaktyki uzależnień i patologii społecznych możliwie jak 

najszerszej grupie dzieci poprzez zastosowanie otwartej i atrakcyjnej formuły 

•  Inspirowanie do samodzielnego podejmowania uprawiania sportu bądź kultywowania 

zainteresowań ściśle związanych z zachowywaniem profilaktyki  
• Promocja zasad i rywalizacji fair play 
• Wykorzystanie na poczet profilaktyki metody profilaktycznej oddziałującej długofalowo 

 
III. TERMIN I MIEJSCE:  

• 27 lipca 2019 r. 
 

• Start: Stadion LKS Zgoda Byczyna, ul. Makowa 1 (Jaworzno-Byczyna) 
• Trasa: Teren i okolice stadionu LKS Zgoda Byczyna 

 

IV. DYSTANS, KATEGORIE WIEKOWE: 
 

• I. Dystans - 500 m 
Kategoria 3 l. - 8 l.  
 

• II. Dystans 650 m 
* Na tym dystansie zostaną przeprowadzone 2 klasyfikacje  
 
1 - 9 l. - 12 l.  
2 - 13 l. - 15 l.   



V. TRASA BIEGU: 

 

• Start i meta — Stadion LKS Zgoda Byczyna, ul. Makowa 1 (Jaworzno-Byczyna) 
 

• Teren i okolice stadionu LKS Zgoda Byczyna 
 

VI. PROGRAM ZAWODÓW: 

 

Sobota, 27.07.2019 r. 

 

15:45 – Otwarcie rejestracji zawodników (dla wszystkich dystansów) 
 
 

• Rejestracja i weryfikacja zawodników  
 

17:15 – Zamknięcie listy startujących w biegach (na każdym z dystansów) 
 

17:30 – Start biegu dla dzieci na dystansie 500 m 

 

17:40 – Start biegu dla dzieci na dystansie 650 m 

 

17:50 – Dekoracja dla miejsc 1-3 w każdym z dystansów 

 

- Dekoracja zwycięzców odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu biegów. 

 
*Organizator nie wyklucza przesunięcia rozpoczęcia biegów o  około 10 minut 

 

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: 

 

• Organizator zapewnia uczestnikom, w trakcie zawodów: 
 

- Numerek startowy, wynik z elektronicznego pomiaru czasu, dostęp do wody 
mineralnej, nagrody dla miejsc 1-3  
 
- Ubezpieczenie zbiorowe NNW dla wszystkich zawodników. 

 
- Zabezpieczenie przedmedyczne i ratownicze, świadczone przez 
wykwalifikowanych ratowników.  
 

- Pamiątkowy, wysokiej jakości medal dla każdego z uczestników



VIII. KLASYFIKACJA i NAGORDY. 
 

 

- Nagrody w postaci dyplomu otrzymają zawodnicy za zajęcie miejsc I-III w kategorii 
dziewcząt i chłopców na każdym z dystansów, w każdej kategorii wiekowej.  

(Dz. i Ch. - 3-8 l. , 9 - 12 l. , 12 -15 l.) 

 

- Każdy  zapisany zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. 

 

IX. UCZESTNICTWO. 

 

• Opłata startowa wynosi: 
 
- 12 zł dla zapisujących się na na każdym z dystansów. 
- 0 zł dla uczestników zajęć profilaktycznych pt.  ,,Zdrowy, Aktywny, Wolny od 
używek tryb życia" z dn. 18.06.2019 r. 

 
• Termin zapisów internetowych: 

 

- Zapisy trwają do 22.07.2019 r. 
 

• W celu zapisania dziecka na bieg, konieczne jest: 

 

1) Zapisanie dziecka na bieg poprzez zapisy internetowe (gwarancja 

miejsca) lub na miejscu w biurze zawodów, w dniu biegu (ryzyko 

wyczerpania miejsc). 

 

2)  Wypełnienie i podpisanie w biurze zawodów zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego na start dziecka. 
 

• Koszt uczestnictwa w biegu dla dzieci wynosi 12 zł. 
• Limit startowy (limit może ulec powiększeniu) 

 

Obowiązuje limit 55 uczestników (dla wszystkich dystansów łącznie) 

 
X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICIELSKA 

 
• Podpisując deklarację uczestnictwa tj. zgodę rodzica na bieg dziecka. Rodzic 

zaświadcza, że stan zdrowia umożliwia dziecku udział w zawodach.  
 

• Przy weryfikacji wymagany jest dokument potwierdzający wiek dziecka 

 

• 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.  

 
• Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie 

numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. 
 

• Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego, nie będą sklasyfikowani 
oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu. 



 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

· Rodzic/ opiekun prawny zapisujący dziecko na bieg oświadcza, że wiadomym jest dla 
Niego, iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub 
po zawodach. 

 
· Rodzic/ opiekun prawny  oświadcza, że zapisuje dziecko na własną odpowiedzialność i 

własne ryzyko. 
 
 

· Rodzic oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody 
wyrządzone innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim. 

 
 

· Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub 
zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z omawianymi 

zawodami, na które zapisał dziecko i przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku 
nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. 

 
 

· Rodzic/ opiekun oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać 
zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. 

 
· Rodzic/Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
dziecka przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 
 

· Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na publikację zdjęć, nagrań filmowych oraz 
wywiadów z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie, prasie oraz w radiu. 

 
 

· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu 
oraz jego interpretacji. 

 

 

· Rodzic/opiekun prawny poprzez zgłoszenie i podpisanie zgody rodzica na start dziecka 
w biegu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin imprezy. 

 

· Bieg odbędzie się bez względu na przewidywalne warunki atmosferyczne. Odwołanie 
biegu ze względu na warunki atmosferyczne jest możliwe tylko w przypadku zagrożenia 
życia lub zdrowia dzieci z uwagi na nadzwyczajnie trudne warunki pogodowe. 

 
· Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. W sprawach nie ujętych w 
regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator. 
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu 
(Rodzic/opiekun prawny  ubezpiecza dziecko zdrowotnie we własnym zakresie). 


