
Regulamin biegu 

1. Cele i założenia biegu 

a. Uczczenie 100-lecia Powiatu Działdowskiego 

b. Popularyzacja  biegania jako zdrowej i najprostszej formy aktywności ruchowej 

c. Promocja lasu w Malinowie jako terenu rekreacyjnego 

d. Promocja Powiatu Działdowskiego i Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie 

2. Organizator 

a. Zespół Szkół nr 1 w Działdowie 

b. Starostwo Powiatowe w Działdowie 

3. Termin i miejsce zawodów 

a. 20 marca 2020 roku  11:00 

b. 13 -200 Działdowo Malinowo przy leśniczówce 

c. Bieg przeprowadzony zostanie ścieżką biegową parkrun na terenie lasu na dystansie 

2 km. Nawierzchnia szutrowa, polna. 

4. Harmonogram 

a. 10:15 – 10:45 powitanie uczestników, potwierdzenie list startowych 

b. 10:45 – 10:50 odprawa uczestników 

c. 11:00 – 11:30 bieg 

d. 11:45 – 12:00 wręczenie nagród i wyróżnień 

5. Warunki uczestnictwa i trasa biegu 

a. W biegu mogą brać uczniowie szkół ponadpodstawowych (na podbudowie szkoły 

podstawowej i gimnazjalnej) Powiatu Działdowskiego oraz z zaproszonych szkół 

b. Opiekunowie muszą posiadać zgody rodziców niepełnoletnich uczestników na udział 

w biegu (zał. I) 

c. Wymagana będzie lista zgłoszeniowa uczestników z podpisem opiekuna i dyrektora 

szkoły (zał. II)  

d. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku 

publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi biegu 

e. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w biegu oraz ma prawo usunąć  

z terenu biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub nie 

przestrzegają poleceń osób (służb porządkowych, poleceń personelu i obsługi biegu) 

f. Organizator nie zapewnia szatni 

g. Podczas biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe 

przymocowane z przodu stroju sportowego w widocznym miejscu. Zasłanianie 

numeru startowego w części lub w całości lub brak numeru startowego powoduje 

dyskwalifikację  

h. Zgłoszenia przyjmowane do godz. 24.00 17 marca 2020 roku pocztą elektroniczną na 

adres bieg@zsnr1.com podając następujące informacje: 

 Pełna nazwa szkoły 

 Imię i nazwisko opiekuna 

 Imiona i nazwiska uczestników 

i. Liczba miejsc jest ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń) 

 

mailto:bieg@zsnr1.com


6. Nagrody 

a. Nagradzanych jest trzech najlepszych uczestników,  którzy uplasują się na 

najwyższych pozycjach w kategorii dziewcząt i dziewcząt 

b. Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród 

7. Postanowienia końcowe 

a. Uczestnicy pokonują bieg wyznaczoną trasą 

b. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

c. Organizator nie pobiera opłaty za udział w biegu 

d. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika 

(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany 

e. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016) – zwanym dalej „RODO" 

f. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne 

dla innych zawodników np. race. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków 

odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych 

g. Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może zostać 

odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia  

w dniu publikacji niniejszego regulaminu, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub  

z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz ze względów bezpieczeństwa. 



Załącznik I  

Wyrażam zgodę na wyjazd i udział mojego/jej syna/córki  

 

............................................................................................................... 
 imię i nazwisko ucznia  

 

do udziału w I biegu przełajowym, który odbędzie się w dniu 20 marca 

2020 o godzinie 11.00 w Malinowie. 

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W razie urazu lub innej 

nagłej potrzeby, wyrażam zgodę na udzielenie pomocy przedmedycznej lub 

medycznej.  

 

 

.............................................  

Podpis rodzica / opiekuna 



Załącznik II 

 

Lista uczestników i opiekunów 

Pełna nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr Nazwisko i imię Opiekun Podpis opiekuna 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Podpis dyrektora 


