
Regulamin biegów dla dzieci i młodzieży  
rozgrywanych podczas 2 Edycji  „Biegu Cysterskiego” w Winnicy 

w dniu 12 czerwca 2022 roku  
 
 

I. Organizator 
1. Wójt Gminy Krotoszyce. 
2. Współorganizatorzy: sołtys oraz rada sołecka wsi Winnica, Fundacja 
KGHM Polska Miedź. 
 
II. Cel imprezy 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia   wśród  dzieci        

i młodzieży. 

III. Opis trasy 

1. Biegi odbędą się na trasie wyznaczonej po drodze gminnej śródpolne 
sąsiadujące z boiskiem w Winnicy – część dz. nr 172/1 i 172/2 o 
nawierzchni trawiastej. 

2. Start biegu o godzinie 10:30.  
3. Trasa zostanie oznaczona znakami pionowymi i taśmami okalającymi.  

IV. Uczestnictwo 

1. W biegu  startują  uczniowie w trzech kategoriach wiekowych, razem dla 
chłopców i dziewcząt. 

2. Biuro zawodów czynne od godz. 10.00 (weryfikacja zawodników). 
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu, będzie złożenie na piśmie 

zgody rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w  zawodach.                                                
Wzór takiego dokumentu stanowi  Załącznik Nr 1  do niniejszego 
regulaminu.      Brak wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub 
opiekuna prawnego załącznika, wyklucza uczestnictwo w zawodach. 

V. Zgłoszenia i kategorie 

1. Zapisy do biegów prowadzone są odpowiednio w szkołach podstawowych 
z terenu gminy Krotoszyce tj. w Krotoszycach oraz  w Kościelcu do dnia 
10 czerwca 2022 r. ( ZGODĘ – ZAŁĄCZNIK NR 1 należy wydrukować, 
wypełnić i dostarczyć przed biegiem do Biura Zawodów ). 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu zawodów,  w godzinach: 
09:30 – 10:15. 



3. Kategorie biegowe: 

 I kategoria - Dziewczęta/Chłopcy w wieku 6-8 lata– trasa  ok. 200 
m,  

 II kategoria - Dziewczęta/Chłopcy w wieku 9-11 lat –trasa ok. 400 
m ,  

 III kategoria – Dziewczęta/Chłopcy w wieku 12-16 lat - trasa ok. 
600 m . 

VI. Nagrody: 

1. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymują pamiątkowe medale oraz drobne 
upominki.  

2. Zdobywcy miejsc miejsca: I – III w poszczególnych kategoriach 
otrzymują statuetki.  

    
 
 

Organizatorzy  
Gmina Krotoszyce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
Do Regulaminu Biegów dla dzieci i młodzieży rozgrywanych podczas  

2 edycji „Biegu Cysterskiego”  12 czerwca 2022 r. Winnica 
 
 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ  
NIEPEŁNOLETNIEGO W BIEGU  

Dane rodzica /opiekuna prawnego:  

Imię i nazwisko: ................................................................................................. 
Adres zamieszkania: .........................................................................................  
PESEL: ............................................................................................................. 

Telefon kontaktowy: .........................................................................................  
 

                                                               OŚWIADCZENIE  

 
Wyrażam zgodę na udział syna/córki 
.................................................................................  
na udział w w/w biegu w Winnicy, w dniu 12.06.2022 r.                                                             
Oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego 
dziecka w w/w biegu.  
Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, iż Organizator biegu nie zapewnia opieki 
osób dorosłych dla osób niepełnoletnich i osoby te będą przebywały na terenie tej 
imprezy na moją wyłączną odpowiedzialność.  
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem biegu i załącznikiem do niego           
i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji               
i umieszczeniu  w komunikacie końcowym.  

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 
mojego dziecka, poprzez jego sporządzenie, utrwalenie i rozpowszechnianie przez 
Organizatora biegu crossowego „II Bieg Cysterski”  Winnica 2022, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) (t.j. oraz udzielam 
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących 
polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie 
w dowolnej formie, 

b) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

c) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 



d) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

e) zamieszczenie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, 
ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach, 

f) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

g) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom 
egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do 
promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego 
udziału w biegu crossowego „II Bieg Cysterski” Winnica 2022 w celach promocyjnych 
i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków 
masowego przekazu, informacji o biegu crossowego „II Bieg Cysterski” Winnica 
2022. 

 

Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego:  

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


