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REGULAMIN BIEGU NIEPODLEGŁO ŚCI     
 

CELE 
• Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  
• Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako aktywnej formy wypoczynku. 
• Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 
ORGANIZATOR 

• Szkoła podstawowa i nauczyciele wychowania fizycznego 
• Gmina Malczyce 
• Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 

 
TERMIN I MIEJSCE 

• 9 listopad 2018 r. - godz. 11.11 
• Boisko szkolne przy ul. Szkolnej 6. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W biegu udział biorą uczniowie szkoły podstawowej w Malczycach, ale mogą wziąć też udział osoby spoza 
szkoły, które ukończyły 16 rok życia, osoby te zostaną dopisane do biegu na 1200 m.  

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców z zaznaczeniem informacji o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu. 

3. Osoby pełnoletnie składają oświadczenie z własnoręcznym podpisem, stanowiący załącznik nr 2 do 
regulaminu. 

4. Biegi zostaną rozegrane w kategoriach:  
a) szkoła podstawowa - kl. I-III (podział chłopcy, dziewczęta) 
b) szkoła podstawowa - kl. IV-VI (podział chłopcy, dziewczęta) 
c) szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne VII-II i III gimnazjum (podział chłopcy, dziewczęta) 

5. Każdy uczestnik bierze udział w biegach na własną odpowiedzialność. Wpisanie się na listę uczestników 
oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu. 

6. Regulamin biegu dostępny jest na stronie www.malczyce.wroc.pl  
 
ZGŁOSZENIA 

• Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą w dniu biegu do godziny 10.30  
u nauczycieli wychowania fizycznego. 

• Oświadczenia o uczestnictwie w biegu dzieci należy dostarczyć do organizatora (nauczycieli wychowania 
fizycznego) najpóźniej do godz.10.30 w dniu biegu. 

• Zgłoszenia można dokonać w dniu biegu do godz.10.30 przez rodzica bądź opiekuna prawnego. 
• Każdemu zawodnikowi przypisany zostanie numer, który będzie go identyfikował do poszczególnej kategorii.  

 
PROGRAM MINUTOWY 

• do 10.30 – przyjmowanie zgłoszeń  
• ok.10.40 – zbiórka, przebranie się 
• 10.50-11.05 – rozgrzewka przed biegami 
• 11.11 – uroczyste rozpoczęcie biegu 
• 11.11 – I bieg – szkoła podstawowa - kl. I-III (podział chłopcy, dziewczęta) - 650 m 
• 11.11 - II bieg – szkoła podstawowa - kl. IV-VI (podział chłopcy, dziewczęta) - 1200 m 
• 11.11 – III bieg –  szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne VII-II i III gimnazjum (podział chłopcy, dziewczęta) 
• 11:45 – zakończenie biegów, wręczenie medali i dyplomów 

 
NAGRODY 

• W biegu dla pierwszych 100 uczestników na mecie przewidziany jest pamiątkowy medal. Przewidziano również 
symboliczne nagrody dla pierwszych w swojej kategorii. 

 
UWAGI KOŃCOWE 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i podejmowania decyzji w sprawach nie ujętych w niniejszym 
regulaminie. 

• Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
• Uczestników biegów obowiązuje strój sportowy w barwach biało-czerwonych oraz dostosowany odpowiednio do 

panujących warunków atmosferycznych. 
• Za rzeczy i inne przedmioty pozostawione lub zagubione w miejscu zawodów organizator nie bierze 

odpowiedzialności.  
 
 
 
 
 

 



REGULAMIN BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 

 

            załącznik nr 1 do REGULAMINU 
      BIEG NIEPODLEGŁOŚCI w Malczycach, 9 listopada 2018 r. 

 
ZGŁOSZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ DO BIEGU 

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

(IMIĘ I NAZWISKO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ) 
 

.................................................................................................................................................................................................................... 
(ADRES ZAMIESZKANIA) 

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

(DATA URODZENIA) 
         

• Niniejszym oświadczam, że moje dziecko jest zdolne do udziału w organizowanym Biegu Niepodległości, że nie ma 
jakichkolwiek przeciwwskazań, w szczególności zdrowotnych, dla czynnego uczestnictwa w biegu. 

• Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami regulaminu biegu i w pełni je akceptuję. 
• Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w biegu. 
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz  ustawą dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 
poz. 1000) w związku z udziałem w biegu w celach klasyfikacji - weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym 
wydawanym przez Organizatora po zakończeniu Biegu. 

• Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku dziecka w celach relacji z biegu i jego promocji na wszelkich nośnikach 
multimedialnych, w internecie, prasie lokalnej oraz nośnikach reklamowych innego typu. 
 
UWAGI: Uczestników biegów obowiązuje strój sportowy w barwach biało-czerwonych oraz dostosowany odpowiednio do 
panujących warunków atmosferycznych 

 
  

        ....................................................................................... 
         data i czytelny podpis rodzica /  

        opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika biegu 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

         załącznik nr 2 do REGULAMINU                                                                              
                         BIEG NIEPODLEGŁOŚCI w Malczycach,9 listopada 2018 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W BIEGU 
 

.................................................................................................................................................................................................................... 
(IMIĘ I NAZWISKO) 

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

(ADRES ZAMIESZKANIA) 
 

.................................................................................................................................................................................................................... 
(DATA URODZENIA) 

         
• Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w organizowanym Biegu Niepodległości, że nie ma jakichkolwiek 

przeciwwskazań, w szczególności zdrowotnych, dla mojego czynnego uczestnictwa w biegu. 
• Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami regulaminu biegu i w pełni je akceptuję. 
• Oświadczam, że biorę udział w biegu na własną odpowiedzialność. 
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz  ustawą dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 
poz. 1000), w związku z udziałem w biegu w celach klasyfikacji - weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym 
wydawanym przez Organizatora po zakończeniu Biegu. 

• Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku w celach relacji z biegu i jego promocji na wszelkich nośnikach 
multimedialnych,  w internecie, prasie lokalnej oraz nośnikach reklamowych innego typu. 

 
 

....................................................................................... 
         data i czytelny podpis  

                      składającego oświadczenie 


