
  

REGULAMIN BIEGU „BIEGNIJ Z NAMI W ROPCZYCACH” 

w ramach obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 

 

I. CEL IMPREZY  

• Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.   

• Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.  

• Zwiększenie aktywności fizycznej w społeczeństwie.  

• Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.  

• Kształtowanie postaw prospołecznych i wolontariatu.  

II. ORGANIZATOR  

• Samorząd Miasta i Gminy Ropczyce  

• Centrum Kultury w Ropczycach 

• Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji 

III. TERMIN I MIEJSCE  

• 11 listopada 2021 r. w godz. 13.30 – 16.00  

• Ropczyce, Rynek.  

IV. DYSTANSE  

• Biegi indywidualne dzieci – dystans 400 m I pętla wokół Rynku (dla klas I-III dziewcząt i chłopców). 

• Sztafeta dzieci – dystans 400 m I pętla wokół Rynku (dla dzieci z klas IV-VI sztafeta mieszana).  

• Sztafeta dzieci – dystans 400 m I pętla wokół Rynku (dla dzieci z klas VII-VIII sztafeta mieszana). 

• Sztafeta młodzież – dystans 400 m I pętla wokół Rynku (szkoła średnia sztafeta mieszana ).  

Sztafeta mieszana: dwóch chłopców + dwie dziewczyny 

V. TRASA BIEGU  
• Start i meta – Rynek, przy Restauracji Słoneczko   

VI. KONTAKT I INFORMACJE:  

• Centrum kultury w Ropczycach tel. (17) 22 18 228 

• Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji tel. (17) 22 18 426 

VII. KATEGORIE I ZGŁOSZENIA 

 • kategorie klas I-III dziewcząt, każda szkoła może zgłosić po cztery osoby 

 • kategorie klas I-III  chłopców, każda szkoła może zgłosić po cztery osoby 

 • kategorie klas IV-VI sztafeta mieszana, każda szkoła może zgłosić po jednej sztafecie (2+2) 

 • kategorie klas VII-VIII sztafeta mieszana,  każda szkoła może zgłosić po jednej sztafecie (2+2) 

 • kategorie klas I-IV (szkoła średnia) sztafeta mieszana,  każda szkoła może zgłosić po dwie sztafety (2+2)  

VIII. NAGRODY  

Organizator przewiduje dla każdego uczestnika pamiątkowe medale, a dla trzech pierwszych miejsc w 

poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe. 

 • kategorie klas I-III dziewcząt - 3 nagrody rzeczowe 

 • kategorie klas I-III  chłopców - 3 nagrody rzeczowe 

 • kategorie klas IV-VI sztafeta mieszana, nagrody rzeczowe  dla I,II,III miejsca - po 4 nagrody 

 • kategorie klas VII-VIII sztafeta mieszana, nagrody rzeczowe dla I,II,III miejsca - po 4 nagrody 

 • kategorie klas I-IV (szkoła średnia) sztafeta mieszana, nagrody rzeczowe dla I,II,III miejsca - po 4 nagrody 



IX. WARUNKI UCZESTNICTWA  

• Do startu uczestnicy zgłaszają się w biało - czerwonych strojach.  

• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu wg. wzoru 

organizatora (druga strona karty zgłoszeniowej).  

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania, co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia.  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

• Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu  

• Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie  

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 

  



 

Karta zgłoszenia uczestnika zawodów biegowych 

„BIEGNIJ Z NAMI W ROPCZYCACH” 

Nazwisko i imię ……………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się̨ z treścią regulaminu biegu pod nazwą „BIEGNIJ 

Z NAMI W ROPCZYCACH” w dniu 11 LISTOPADA 2021 i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.  

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo. 

Wypełniłem/wypełniłam niniejszą „Kartę zgłoszenia uczestnika zawodów biegowych” zgodnie  

z prawdą oraz kompletnie. 

Przyjmuję do wiadomości obowiązek przestrzegania zarządzeń służb porządkowych oraz warunków 

regulaminu. 

Mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w biegu oraz, że startuję w nim dobrowolnie  

i wyłącznie na własną odpowiedzialność, a także że ponoszę związane z tym ryzyko.  

Akceptuję to, iż Organizator (Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach oraz Ropczyckie 

Centrum Sportu i Rekreacji) i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za  straty 

osobowe lub szkody rzeczowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na 

własną odpowiedzialność.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów biegowych 

pod nazwą „BIEGNIJ Z NAMI W ROPCZYCACH” w dniu 11 listopada 2021 r. zgodnie z art.6 ust. 1 lit. A 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Administratorem i dysponentem danych osobowych w/w biegu jest „Centrum Kultury w Ropczycach”. 

Data .......................  Czytelny podpis uczestnika biegu ..................................................... 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

W przypadku startu dzieci i młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica 

lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie CZYTELNEGO PODPISU. 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu
  

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej  

......................................................................  ur. ............................................. w biegu pod nazwą  „Biegnij   

z nami w Ropczycach” organizowanego w ramach obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 

2021 r. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu i wypełniłem/wypełniłam 

formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.  

Data .......................  Czytelny podpis rodzica lub opiekuna  .................................................... 


