
 

POLSKA BIEGA 2019 

Regulamin 

 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Biegi organizowane są przez Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza, Gminę Grodzisk Wlkp. 

i Nadleśnictwo Grodzisk Wielkopolski.  

2. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

§ 2. TERMIN, MIEJSCE i ZASADY BIEGU 

1. Biegi odbędą się w ramach Akcji Polska Biega 19 maja 2019 r w Parku Miejskim w Grodzisku 

Wielkopolskim.  

BIEG POKOLEŃ 

1. Start ok. 18:20 

2. Trasa – 1 okrążenie w parku – 450 m  

3. Zasady biegu pokoleń:  

Skład sztafety: 

- dziecko – do 5 lat (lub za zgodą organizatora w innym wieku), 

- rodzic dziecka.  

Przebieg sztafety: 

trasa całej sztafety to 450 m ścieżkami w Parku Miejskim 

I zmiana: rodzic ok. 350m 

II zmiana: dziecko ok. 100m 

Uczestnik biegnie z pałeczką i w strefie zmian przekazuje ją dziecku. 

BIEG NA ĆWIERĆ KILOMETRA - ( 250 m )  

1. Startują dzieci od 6 – 9 lat  

2. Start 18:40  

3.Trasa: Aleja w Parku Miejskim. 

BIEG NA PÓŁ KILOMETRA – ( 500 m)  

1.Startują dzieci od 10 – 13 lat  

2.Start 18:45  

3.Trasa: Aleja w Parku Miejskim  

§ 3. KLASYFIKACJE i NAGRODY 

1. Każde dziecko na mecie otrzyma pamiątkowy medal, napój. 

2. Nie będzie prowadzonej klasyfikacji ogólnej Open i kategorii.  

3. Biegi mają charakter rekreacyjny.  

 

 



 

 

§ 4. ZGŁOSZENIE  

1. Organizatorzy przewidują zapisy w dniu biegu: 19.05.2019r. od 17:30 do 18:00. 

2. Każdy zawodnik musi być zweryfikowany wraz z rodzicem w biurze zawodów i podpisać zgodę 

na start dziecka.  

3. Planujemy udział maksymalnie 100 zawodników i drużyn sztafetowych.  

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dorośli startują na własną odpowiedzialność, a za dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

2. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków. 

3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym 

 i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała 

i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji 

i umieszczenia w komunikacie końcowym, oraz publikacji zdjęć na stronach biegu, zgodę 

potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie weryfikacyjnej w biurze zawodów. 

5. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje organizator biegu. 

 

Wszelkie informacje dotyczące biegu można uzyskać pod numerem telefonu: 

Tel 660 663 738 

e-mail: gkbiegacza@gmail.com 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

  


