
Regulamin szkolnych zawodów w biegach przełajowych  

w ramach ogólnopolskich zawodów nordic walking i biegu przełajowego 

 „Handzlowskie kijki” - Handzlówka, 13 października 2019 r. 

 

                                  

     I.       Cel imprezy: 

              - popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, 

              - promocja aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież  

                Gminy Łańcut, 

              - integracja środowiska lokalnego. 

 

II. Organizatorem biegów jest: Wójt Gminy Łańcut i Centrum Kultury Gminy Łańcut 

 

III. Termin i miejsce: 

                 Impreza odbędzie się 13 października 2019 r. (niedziela)   

                 na stadionie sportowy  LKS ,,Grom” Handzlówka.  

 

 

IV. Zasady uczestnictwa:           

          Zapisy i zgłoszenia do wtorku 08.10.2019 r. na adres: marcincys@gmail.com 

Informacje: Marcin Kisała tel. 507 075 811 

Potwierdzenie udziału w dniu 13.10.2019 r. w biurze zawodów do godziny 13.00 

 

                Start  Biegu na dystansie 400m dla kl. V i VI  

                dla dziewcząt i chłopców po godz. 13.30. 

                Start  Biegu na dystansie 600m  dla kl. VII i VIII  

                dla dziewcząt i chłopców po godz. 13.30. 

      Będzie prowadzona również klasyfikacja drużynowa. Punktują dwie najlepsze        

      zawodniczki i zawodnicy.  

                Punkty będą przydzielane w zależności  od zajętego  miejsca tych osób.  

                Np. startujący 20 osób, 20 punktów za I miejsce, 19 za II miejsce itp. 

      Zakończenie imprezy ok. godz. 15.00 z nagrodzeniem czołowych zawodniczek  

      i zawodników oraz drużyn. 

 

    IV.       Warunki uczestnictwa: 

a) osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemna zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w biegu (oświadczenie rodzica), 

b) do zawodów dopuszczeni zostają uczestnicy, którzy posiadają zgody rodziców  

i prawnych opiekunów i nie posiadają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w biegu przełajowym. Za zgłoszenia i zgody odpowiedzialny jest 

opiekun drużyny. 

                c) obowiązują druki oświadczeń Szkolnego Związku Sportowego. 

d) udział w biegu jest nieodpłatny. 

V. Biorąc udział w biegach  uczestnik wyraża zgodę na: 

a)  utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów biegów, o których mowa wyżej, 

b) korzystanie z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją biegów przenosi na 

organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa 

do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami 

(fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z 

biegami, 

 c) przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do udziału 

w biegu potrzebnych dla organizacji tych biegów. 
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VI. Organizatorzy nie odpowiadają za wszelkie straty, szkody, kontuzje poniesione przez 

uczestników przed, w trakcie i po biegach. 

VII. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników (zawodników). 

VIII. Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania zawodów. 

IX. W sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator. 

X. Zgłoszenie udziału w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

     XI. Postanowienia końcowe: 

               Zawody biegowe rozgrywane będą na oznakowanej trasie wokół stadionu. 

               Organizator prowadzi ręczny pomiar czasu. 

 

 

Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


