
Regulamin „Rodzinnego Biegu Rekreacyjnego 
z Okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości”

Biuro organizacyjne : Ośrodek Sportu i Rekreacji "SKAŁKA" 41-600
Świętochłowice, ul. Bytomska 40, tel. 032 2455-900; tel fax. 032 2452-281

I. CEL:
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej i najtańszej formy 

aktywności ruchowej.
2. Integracja świętochłowickiej społeczności.
3. Uczczenie setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości.

II. ORGANIZATORZY:
Urząd Miasta Świętochłowice,
Ośrodek Sportu i Rekreacji "SKAŁKA" w Świętochłowicach,
Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach,
Straż Miejska w Świętochłowicach.

III. TERMIN I MIEJSCE:
22.09.2018 r. OSiR "Skałka" – aleja Parkowa.
Początek biegu dla dzieci do lat 14 o godz. 10:00.
Początek biegu dla młodzieży i dorosłych o godz. 10:20.

IV. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:
By wziąć udział w biegu należy zgłosić się w dniu biegu do biura zawodów umiejscowionego 
przy bramie startowej na Alei Parkowej w godzinach 8:30 – 9:40.

V. TRASA BIEGU :
Trasa biegu : aleje parkowe i tereny zielone; nawierzchnia: asfaltowa i szutrowo–trawiasta.
Dystans dla dzieci do lat 14: ok. 800 m
Dystans dla młodzieży i dorosłych: ok. 2400 m

VI. UCZESTNICTWO :
1. Bieg ma charakter rekreacyjny, bez klasyfikacji płciowych, wiekowych, itp.
2. Zawodnicy dokonując rejestracji oraz biorąc udział w biegu oświadczają, że startują w biegu 

na własną odpowiedzialność.
3. Rejestracja i odbiór numeru traktowane będą jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.
4. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów 

przez okazanie dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze 
zdjęciem oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

VII. WPISOWE :
Z uwagi na charakter biegu uczestnictwo jest BEZPŁATNE.



VIII. NAGRODY :
Co najmniej dla pierwszych 150 osób na mecie w poszczególnym biegu przewidziane są medale
okolicznościowe.

IX. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
1. Posiadanie numeru startowego jest bezwzględnym warunkiem udziału w biegu.
2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i we własnym zakresie.
3. Organizator nie prowadzi depozytu.
4. Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną 

ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz poleceń służb porządkowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Przebieralnie i umywalnie znajdują się na terenie obiektu.
3. Każdy zawodnik startuje na odpowiedzialność własną oraz rodzica / opiekuna prawnego.
4. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym

akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce poza trasą biegu.
6. Poprzez  zgłoszenie  się  do  udziału  w biegu,  uczestnik  wyraża  zgodę  na  opublikowanie  na

łamach  strony  internetowej  i  w  informacjach  medialnych  przez  Organizatora  wizerunku
uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika.

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu
„karta zgłoszenia” w związku uczestnictwem w imprezie, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016, poz. 922 z późniejszymi zmianami).

8. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
- administratorem danych osobowych uczestnika biegu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka”
w Świętochłowicach, ul. Bytomska 40, 1

1 - dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy,
1 - uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 1
1 - podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w imprezie.
. 9. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu, a nie ujętych w 

niniejszym
regulaminie decyduje organizator. 1

1 10. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 1

Dyrektor Biegu

Tomasz Sikorski
Dyrektor OSiR „SKAŁKA”


