
      

    Regulamin biegu dla dzieci  

„O złoty Gwizdek”  
      

1. Cel imprezy 

▪ Promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej w tym biegania, jako najprostszej 

formy rekreacji wśród dzieci 

2.  Organizator 

▪ Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu 

3.  Termin i miejsce zawodów 

▪ Data i miejsce: 1.06.2019 (sobota) teren SP Pogwizdów 

▪ Start godz.: 14:00 biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 12:30 

▪ Biuro zawodów: teren SP Pogwizdów 

4.  Trasa i dystans 

          Chłopcy 

▪ Kategoria I rocznik 2011  dystans 200 metrów 

▪ Kategoria II rocznik 2010 dystans 200 metrów 

▪ Kategoria III rocznik 2009-2008 dystans 400 metrów 

▪ Kategoria IV rocznik 2007 dystans 600 metrów 

▪ Kategoria V rocznik 2006 dystans 600 metrów 

▪ Kategoria VI rocznik 2005 dystans 800 metrów 

▪ Kategoria VII rocznik 2004-2003 dystans 800 metrów 

 

Dziewczyny 
▪ Kategoria I rocznik 2011  dystans 200 metrów 

▪ Kategoria II rocznik 2010 dystans 200 metrów 

▪ Kategoria III rocznik 2009-2008 dystans 200 metrów 

▪ Kategoria IV rocznik 2007 dystans 400 metrów 

▪ Kategoria V rocznik 2006 dystans 400 metrów 

▪ Kategoria VI rocznik 2005 dystans 600 metrów 

▪ Kategoria VII rocznik 2004-2003 dystans 600 metrów 

 
 

5.  Program zawodów 

▪ Otwarcie Biura Zawodów – Rejestracja Zawodników – godz. 12:30 – 13:45 

▪ Odprawa techniczna – godz. 13:45 

▪ Start – godz. 14:00 

6.  Uczestnictwo i zgłoszenie 

▪ Zawodnicy startują indywidualnie. Uczestnikiem zawodów mogą być uczniowie szkół 

podstawowych oraz gimnazjów. 

▪  Zawodnicy dokonując rejestracji z Gminy Hażlach u nauczycieli w szkole lub dzieci spoza 

Gminy Hażlach w filii GOK w Pogwizdowie ul. Północna 5 lub telefonicznie 338569 768 



7.  Zgłoszenia i zapisy 

▪ Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego 

przez rodzica i dostarczenie go do biura zawodów. 

▪ Limit uczestników wynosi 150 osób  

8.  Postanowienia końcowe 

▪ Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają 

zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego 

Regulaminu 

▪ Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani 

▪ Za śmiecenie na trasie grozi dyskwalifikacja 

▪ Za niszczenie oznaczeń trasy grozi dyskwalifikacja 

▪ Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia 

śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku 

z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. 

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu 

i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy 

medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika 

poszkodowanego w bezpieczne miejsce 

▪ Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są 

ostateczne i nieodwołalne 

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca 

i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie 

Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu 

▪ Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do 

przeprowadzenia z każdym z uczestników, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion 

i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych 

z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich 

wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne 

potrzeby komercyjne z prawem ich modyfikowania 

▪ Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów oraz nagrań 

przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych 

nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, 

strony internetowe, na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że 

Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z 

działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji 

na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy 

i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Gminę Hażlach 

▪ W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

9.  Dodatkowe informacje 

Dodatkowe informacje na temat zawodów będą umieszczane na stronie zawodów na Facebooku 

Gmina Hażlach oraz na  stronie www.gokhazlach.pl 

10. Kontakt 

Malwina Dawczyk - Neblik – tel. 662 096 182; e-mail; gok_administracja@hazlach.pl 

http://www.gokhazlach.pl/

