
                                                                                          

 

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ 

IV Czernicki Bieg Dziecięcy 

31 maja 2018 

Organizator : Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, ul. Wolności 58, 44-282 Czernica,  

tel. 506 195 691, e-mail: sdlspichlerz@gmail.com  

Trasa biegu: Dystans 1 km  nawierzchnia mieszana (asfalt, nieutwardzona), teren 

zróżnicowany.  

Start: teren przy Ośrodku Kultury „Zameczek” godzina 16:30 

Meta: teren Ośrodka Kultury „Zameczek” 

Biuro biegu mieścić będzie się na terenie Ośrodka Kultury w Czernicy i zostanie otwarte nie 

później niż 2 godziny przed startem. 

Każdy, kto ukończy Bieg, będzie zwycięzcą i otrzyma nagrodę w postaci medalu. 

 

Uczestnictwo 

- Bieg przeznaczony jest dla Uczestników, którzy nie  ukończyli 13-go roku życia, 

- Bieg startuje w trzech kategoriach wiekowych 0 – 5 lat i 6 – 10 lat i 11-13 lat 

 -Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia rodzica lub 

opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych 

z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział dziecka w biegu 

i biorącego za niego odpowiedzialność,  

-Podpisując deklarację uczestnictwa prawny opiekun zaświadcza, że stan zdrowia 

dziecka/uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. 

Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 



                                                                                          

 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub 

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w 

imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, 

- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu. 

 - Zapisy  do Biegu przyjmowane będą poprzez formularz elektroniczny 

http://zapisy.personalbest.pl/iv-czernicki-bieg-dzieciecy-v2361.pl.html do dnia 23 maja 

2018roku. Zapis i opłata dokonane po tym terminie nie gwarantują otrzymania koszulki i są 

możliwe do dokonania jedynie w dniu zawodów w biurze biegu. 

- Organizator nie odpowiada  za błędnie wprowadzone dane lub  rozmiary koszulek 

- Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek 

zachować szczególną ostrożność podczas biegu,  

-  Opiekun wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 

dziecka/uczestnika,  

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

jego przestrzegania,  

Opłata startowa  

Uczestnicy ponoszą koszty opłaty startowej w wysokości 20 zł. W cenie mieści się koszulka, 

medal, opieka medyczna, posiłek regeneracyjny. 

Opłatę należy uiścić w biurze SDL Spichlerz do 23maja 2018, bądź na rachunek bankowy 

organizatora BZ WBK 59 1090 1766 0000 0001 2040 8593 lub poprzez formularz zapisów. 

- W dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji  związanych z zapisami.  

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora  

 

 

http://zapisy.personalbest.pl/iv-czernicki-bieg-dzieciecy-v2361.pl.html


                                                                                          

 

 



                                                                                          

 

 


