
BIEG NIECZUI
Zagórz, 2 .09. 20187

 
 

R E G U L A M I N 
Organizator: 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu 
Cele: 

 upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu 

 propagowanie sportu szkolnego, rywalizacji sportowej wśród rówieśników 

 aktywne spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży 

 integracja środowiska lokalnego 

 Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży  
i dorosłych  

Biuro zawodów:  
MGOKiS w Zagórzu ul. Piłsudskiego 37, tel./fax. 13 462 3059  

Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl 

      do dnia 25.09.2018 r. (godz. 15.00) 
Postanowienia końcowe:  

 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów, medale, dyplomy i nagrody dla 

zwycięzców.  

 Organizator zastrzega sobie odmowę prawa startu w biegu osobom niepełnoletnim 

nieposiadającym zgody prawnych opiekunów. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, 

uszkodzone lub zniszczone 

 Każdy zawodnik startujący w biegu automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym oraz 

wykorzystania swojego wizerunku w relacji fotograficznej z przebiegu imprezy. 

Obowiązki uczestników imprezy: 

 Warunkiem startu jest podpisanie oświadczenia przez osobę pełnoletnią lub prawnych 

opiekunów osoby niepełnoletniej 

 Dostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów 

imprezy 

 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do 

jego przestrzegania 

 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play 

 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) 
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 Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną 

zdyskwalifikowani 

 WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW od godz. 9.00, START godz. 10.00  

START i META – Ośrodek Sportu i Rekreacji „ZAKUCIE” w ZAGÓRZU 

 Kategorie:  

 

 Bieg przełajowy (pętla 500 m) 

 

I. Szkoły Podstawowe (klasy IV-V) – dziewczęta (500 m) 

II. Szkoły Podstawowe (klasy IV-V) – chłopcy (500 m) 

III. Szkoły Podstawowe (klasy VI-VII) – dziewczęta (1000 m) 

IV. Szkoły Podstawowe (klasy VI-VII) – chłopcy (1000 m) 

V. Szkoły Podstawowe (klasy VIII), Gimnazjum – dziewczęta (1000 m) 

VI. Szkoły Podstawowe (klasy VIII), Gimnazjum – chłopcy (1500 m) 

  

 Nordic Walking - dystans 2 000 m 

I. Kobiety OPEN 

II. Mężczyźni OPEN 

 

OPIS TRAS: 

 

 START i META – OSiR „ZAKUCIE” 

 nawierzchnia trawiasta (150 m - asfaltowa) 

 różnica poziomów do 5 m 

 dystans to to wielokrotność pętli o długości 500 m    

 

 

Ceremonia dekoracji zawodników bezpośrednio po zawodach – medale, nagrody 

rzeczowe, dyplomy - miejsca (1-3). Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację  

Regulaminu 

 

BIEG NIECZUI
Zagórz, 27.09. 2018 

 

 

 



  

Oświadczenie 

zawodnika biorącego udział w Biegu Nieczui, dnia 27.09.2018 r. w Zagórzu 
 
 

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

(Imię i nazwisko) 

 

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w wyścigu określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem 

zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy 

zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków 

regulaminu. 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu (Organizator), wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 

z przeprowadzeniem i organizacją wyścigów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, 

które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za 

wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy 

zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej  

z zawodami.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas, zawodów sportowych pod nazwą „Bieg Nieczui” organizowanego 

w dniu 27.09.2018 r. w Zagórzu przez organizatora imprezy oraz wykorzystanie tego wizerunku do promocji tego wydarzenia, poprzez 

umieszczanie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej, niemniej bez wynagrodzenia. 

 

 

 

Zagórz, ......................................                                        ……………………………………………………………………                                                                                 
                                                                                                                            (czytelny podpis uczestnika biegu/opiekuna)       

 

 
  

Oświadczenie uczestnika biegu 
 

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

(Imię i nazwisko) 

 
 
Zgodnie z art. 24 ust. I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922)  

informuję, że:  

5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu, wpisany do Rejestru Instytucji 

Kultury Miasta i Gminy Zagórz pod numerem 2, NIP: 687-17-90-497, REGON: 371166865,  

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do organizacji zawodów sportowych o nazwie: "Bieg Nieczui” i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom,  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,  

8. Podanie danych osobowych jest podyktowane wymaganiami art. 919-921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  

(Dz. U. 2017 poz. 459) oraz jest niezbędne na potrzeby realizacji konkursu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko (Uczestnika biegu), przez Administratora Danych, 

którym jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Miasta i Gminy Zagórz pod 

numerem 2, NIP: 687-17-90-497, REGON: 371166865, w celu niezbędnym do organizacji zawodów sportowych  

o nazwie: „II Bieg Nieczui”.  

   

 

 

 

Zagórz, ...........................................                                                                 ……………………………………………………………………                                                                                 

                                                                                                                                  (czytelny podpis uczestnika biegu/opiekuna) 

     

   

 


