
 

REGULAMIN Biegu Charytatywnego ”Baćkowice Pomagają” 
 

 

1. Cel biegu:  

 wzbudzanie wrażliwości na los zwierząt 

 propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku, 

 upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców naszej gminy, 

 spędzanie czasu wolnego poprzez dobrą zabawę, 

 podnoszenie sprawności ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych,  

 promowanie walorów rekreacyjnych naszej gminy. 

 

2. Organizator:  

Samorząd Uczniowski ZSP w Baćkowicach – osoby odpowiedzialne: Agnieszka Gierada, Ewa Stępień  

 

3. Termin i miejsce:  

Nieskurzów Stary, 27 października 2018 r., godz. 10:00 (zbiórka uczestników o godz. 9.45) 

Trasa:  Nieskurzów  Stary – nad zalewem 

 

4. Zgłoszenia:  

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do Pani Ewy Stępień  w terminie do 25 października 

2018r. 

 

5. Uczestnictwo:  

Bieg zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach : 

 uczniowie klas I – III SP  

 uczniowie klasy IV-VIII SP i III Gimnazjum 

 dorośli mieszkańcy gminy  

 

Warunkiem dopuszczenia do biegu jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (dotyczy 

uczniów). 

 

W biegu obowiązuje opłata startowa w dowolnej wysokości, nie mniejszej niż 5 zł od dziecka  

i 10 zł od dorosłego. Zebrana kwota zostanie przekazana Schronisku dla zwierząt. 

 

6. Dystans 

Bieg zostanie rozegrany wokół zalewu w Nieskurzowie Starym na trzech dystansach: 1200m, 2400m, 

3600m. Każdy uczestnik biegu sam wybiera sposób pokonania trasy (bieg, marsz, spacer) i dystans, 

biorąc pod uwagę swoje możliwości. 

 

7. Odpowiedzialność: 

- pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, którzy podpisują zgodę, 

- w trakcie uczestnictwa dziecka w biegu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu  

trasy biegu (dziecko cały czas pozostaje pod jego opieką). 

 

8. Ochrona środowiska naturalnego 
Uczestnicy są zobowiązani do szanowania środowiska naturalnego i bezwzględnie nie mogą 

zanieczyszczać trasy biegu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie biegu. 

 

9. Postanowienia końcowe: 

 za wypadki organizator nie ponosi odpowiedzialności, 

 organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach nie ujętych 

w niniejszym regulaminie.  

 każdy pełnoletni uczestnik zawodów bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność i ponosi 

odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

 za niepełnoletnich uczestników biegu oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone 

odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 



 uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia mogły być wykorzystane przez organizatora i umieszczone 

na stronie internetowej szkoły 

 w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin imprezy może ulec 

przesunięciu 

 integralną częścią regulaminu są: Załącznik nr 1 (karta zgłoszenia  i zgoda rodziców na 

uczestnictwo w wyścigu przez osoby niepełnoletnie), Załącznik nr 2 (indywidualna karta 

zgłoszenia dla dorosłych) 

 

 

Baćkowice, 21 października 2018r.                                          Organizator wyścigu 

                                      Samorząd Uczniowski ZSP w Baćkowicach                                                                 

                                                                                                

 


