SKOCZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
43-430 SKOCZÓW UL. GÓRECKA 2A
tel./fax 33 8531820; NIP 548-22-75-056
Regulamin
VII edycja
„SKOCZÓW BIEGA”

ORGANIZATORZY:
1. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A.
2. Współorganizator: Miejski Zarząd Oświaty, 43-430 Skoczów, ul. Mały Rynek 1.
TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 28 maja 2019r. (wtorek).
2. Biuro Biegu znajdować się będzie na Stadionie Miejskim w Skoczowie, 43-430
Skoczów ul. Sportowa 6.
3. Przewidziano przeprowadzenie następujących biegów:
a. dla klas 4 – 8 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych – zbiórka i zapisy w biurze Biegu od godz. 8:00 do 8:50,
rozpoczęcie biegu o godz. 9.00, zakończenie ok. godz.9.30,
b. dla przedszkoli i klas 1 – 3 szkół podstawowych – zbiórka i zapisy w biurze
Biegu od godz. 10:00 do 10:30, rozpoczęcie biegu o godz. 10.40, zakończenie
ok. godz. 11.30,
4. Bieg odbędzie się na różnych dystansach w zależności od uczestników:
a. Przedszkola – bieg na dystansie 400 m (bieżnia Stadionu Miejskiego).
b. Szkoły podstawowe klasy od 1 do 3 – bieg na dystansie 400 m (bieżnia
Stadionu Miejskiego).
c. Szkoły podstawowe klasy od 4 do 8, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe –
bieg na dystansie około 2000 m (trasa Biegu będzie wiodła wałem rzeki
Wisły).
CEL IMPREZY:
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
2. Aktywizowanie do biegania szeroko rozumianej społeczności gminy Skoczów,
3. Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia wśród uczniów Gminy
Skoczów oraz regionu,
4. Promowanie i reklama usług związanych z działalnością Stadionu Miejskiego w
Skoczowie.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Szkoły oraz przedszkola dokonują zgłoszenia w biegu na zbiorczych listach
uczestników.
2. Szkoły oraz przedszkola dokonują zgłoszenia ilości uczestników (wzór w załączniku
nr 1).
3. Uczestnicy wypełniają formularz zgłoszenia (wzór w załączniku nr 2).
4. Zgłoszenia szkół i przedszkoli do „Skoczów Biega” należy dokonać w biurze Biegu
w dniu imprezy, tj. 28 maja 2019r. Udział w biegu jest bezpłatny.
NAGRODY:
W biegach „Skoczów Biega”, skierowanych dla szkół i przedszkoli, organizator zapewnia
puchar dla najliczniejszej reprezentacji (liczonej procentowo), zgodnie z kategorią.
Organizator zapewnia napoje dla uczestników.
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KATEGORIE:
1. W biegach, skierowanych dla szkół i przedszkoli, przewiduje się następujące
kategorie:
a. Przedszkola,
b. Szkoły podstawowe (klasy od 1 do 3),
c. Szkoły podstawowe (klasy od 4 do 8) oraz 3 klasa gimnazjalna,
d. Szkoły ponadgimnazjalne.
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
1. Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika.
2. Uczestnik powinien złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie i wyrażenie zgody na
udział w imprezie na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością
niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru imprezy. Dla osób
niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
3. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne
podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych
osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w imprezie. Wizerunki i
dane uczestników pozyskane w trakcie imprezy mogą być wykorzystane w
materiałach promujących imprezę i wydarzeniach jej towarzyszących, w tym w
szczególności materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych,
innych materiałach graficznych. Uczestnikowi imprezy nie przysługują z tego tytułu
żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania
wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
5. Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
podanych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji oraz udziału w
imprezie.
6. Udział w imprezie wymaga zgłoszenia uczestnictwa poprzez oddanie u Organizatora
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia. Za zgodność danych odpowiada
osoba podpisująca.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wpisanie się na listę rajdu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
3. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas imprezy. Uczestnik jest
odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez
Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe
lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy
startują na własną odpowiedzialność.
5. Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich
wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia
z odpowiedzialności.
7. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,
a w szczególności warunki uczestnictwa w zawodach i zgłasza swoje uczestnictwo w
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w/w zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda
rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.
8. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w imprezie w trakcie jej trwania
powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie
zawodów lub w biurze zawodów.
9. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są
zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu, że stan
zdrowia w jakim się znajduje umożliwia mu udział w zawodach oraz wyraża zgodę
do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do
wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy.

