
Regulamin zawodów biegowych 
"Biegajmy razem - rodzice, dzieci na start" 

- 18.07.2020 - 
 

I. Organizator: 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36A, 44-240 Żory. 

 
II. Cele imprezy:  

a) upowszechnianie biegania wśród dzieci jako najprostszej formy aktywności ruchowej,  
b) rozwijanie czynnego wypoczynku i wspólne spędzanie czasu wolnego dzieci z rodzicami.  

 
III. Termin miejsce: 

 Zawody odbędą się 18 lipca 2020 r. na terenie Parku Cegielnia przy ul. Folwareckiej. 
 
IV. Zgłoszenia:  

Zgłoszenia osobiście - Dział Sportu (Hala Sportowa) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-
15.30 lub bezpośrednio w dniu zawodów w godzinach 14.50 - 15.30 (biuro zawodów 
usytuowane w pobliżu startu) na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik nr 1 lub 
załącznik nr 2). Start godz. 16.00.  
Uwaga! Obowiązuje limit uczestników - 150 os. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 
V. Kategorie oraz dystanse: 

 1. Zawody przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży szkolnej -   
 osobna klasyfikacja dziewcząt i chłopców: 

a) kat. rocznik 2016 i mł.   - dystans 50 metrów 
b) kat. rocznik 2015 - 2014   - dystans 100 metrów 
c) kat. rocznik 2013 - 2012   - dystans 300 metrów 
d) kat. rocznik 2011 - 2009   - dystans 500 metrów 
e) kat. rocznik 2008 - 2006   - dystans 800 metrów 
f) kat. rocznik 2005 - 2004   - dystans 1000 metrów 

  
2. Dodatkowe kategorie: 
a) "Tata na start" - dystans 300 metrów,  
b) "Mama na start" - dystans 300 metrów,  
c) sztafeta rodzinna(mama + dziecko do 6 lat) - dystans: dziecko 100 m, rodzic 300 m, 
d) sztafeta rodzinna (tata + dziecko do 6 lat) - dystans: dziecko 100 m, rodzic 300 m. 

  
VI. Warunki uczestnictwa:  

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy, a w przypadku 
udziału w biegu do jego akceptacji. 
2. W kategoriach: rocznik 2016 i mł.; rocznik 2015 - 2014; rocznik 2013 - 2012 – warunkiem 
dopuszczenia do zawodów jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego zarówno podczas 
weryfikacji jak i trwania zawodów (nie dotyczy roczników 2011 - 2004 gdzie wymagane jest 
pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego). 
 
Osoby niepełnoletnie. 
Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie 
Zawodów Oświadczenia (załącznik nr 1) wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego. 
Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub  
w Sekretariacie Zawodów. 
 
Oświadczenie zawiera: 
a) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 



b) numer telefonu kontaktowego, 
c) imię i nazwisko dziecka, 
d) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem 

imprezy i akceptacją jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału w imprezie, 
informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla 
potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. 

 
Osoby pełnoletnie. 
Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie 
Zawodów wypełnionego Oświadczenia (załącznik nr 2). 
Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub  
w Sekretariacie Zawodów. 
 
Oświadczenie zawiera: 
a) imię i nazwisko uczestnika, 
d) oświadczenie potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem imprezy i akceptacją jego treści, 
braku przeciwwskazań do udziału w imprezie, informację o przetwarzaniu danych osobowych 
oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. 
 
W związku z panującą epidemią COVID-19 turnieje obywać się będą zgodnie z obowiązującymi 
obostrzeniami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów na dzień zaplanowanej imprezy, tj. 
m.in.: 
- jednorazowo na terenie imprezy może przebywać maksymalnie 150 osób, 
- uczestnicy zawodów są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed imprezą (organizator zapewnia 
płyn do dezynfekcji), 
- osobom przebywającym na terenie imprezy zaleca się zachowanie dystansu społecznego, co 
najmniej 2 m. 

 
VII. Nagrody:  
 1. Wszystkie dzieci kończące bieg zostaną uhonorowane pamiątkowym dyplomem oraz 
 upominkiem. Pierwsza „trójka” z każdego biegu otrzyma pamiątkową  koszulkę. 
 2. Rodzice biorący udział w startach indywidualnych za miejsca I - III otrzymają pamiątkową 
 koszulkę. 
 3. Reprezentacje sztafet za miejsca I - III otrzymają upominki. 
 
VIII. Ustalenia końcowe:  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 
2. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do 
odwołania, przeniesienia imprezy na inny termin. 
3. Organizator zapewnia obsługę sędziowską, medyczną. 
4. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kwestia 
takiego ubezpieczenia pozostaje wyłącznie w gestii uczestników. 
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie imprezy. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. W sprawach nie 
ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator. 

 
 
 
Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 
 
 


