REGULAMIN
X BIEGU „BIEGAĆ JEST BOSKO”
BIEGI DLA DZIECI
w dniu 15 sierpnia 2022r.
1. CELE BIEGU :
- uczczenie Święta Patrona Miasta Oświęcimia- św. Jana Bosko.
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej i sposobu
spędzania czasu wolnego.
- promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta
- promocja miasta i regionu Oświęcim.
2. ORGANIZATOR :
GŁÓWNY ORGANIZATOR: Zakład Salezjański im. ks. Bosko w Oświęcimiu
TECHNICZNY ORGANIZATOR: Oświęcimski Klub Biegacza „ZADYSZKA”

3. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS :
- Bieg odbędzie się w dniu 15 sierpień 2022r.
- Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Zespołu Szkół Zawodowych
Towarzystwa Salezjańskiego ul. Władysława Jagiełły 10 Oświęcim (boisko sportowe)
- Biuro czynne będzie od 13:00 do 13:55
- 14:00 Planowany start biegów dzieci. Biegi następują kolejno po sobie z
uwzględnieniem podziału na płeć, dziewczynki – chłopcy
- Biegi dla dzieci będą rozgrywane w kategoriach wiekowych:
1) przedszkolaki – dystans ok. 100m
2) klasy 1-3 – dystans ok. 350m
3) klasy 4-6 – dystans ok. 700m
4) klasy 7-8 – dystans ok. 1050m
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Biegów dla Dzieci w przypadku
niesprzyjającej pogody. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje
powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do
Uczestnika
4. WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA :
- W biegu dzieci prawo startu mają wyłącznie osoby adekwatne wiekiem , które poddane
zostaną weryfikacji w biurze zawodów.
- Zapisy do biegu dzieci wyłącznie w biurze zawodów w dniu startu od godz.13:00
- Limit startujących wynosi 50 osób , decyduje kolejność zgłoszeń.
- Start w biegach jest bezpłatny
- Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu KARTY
ZGŁOSZENIA z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na

udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. KARTA
ZGŁOSZENIA będzie dostępna w biurze zawodów.
- Bez przekazania KARTY ZGŁOSZENIA z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego
nie będzie możliwy udział w biegu.
- Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim
danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
- Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
- Zawodnik, który wystartował nie ze swoim numerem lub w nie swojej grupie startowej
zostaje zdyskwalifikowany.
5. KLASYFIKACJA I NAGRODY :
W biegach dla dzieci i młodzieży prowadzona jest osobna klasyfikacja dla chłopców i
dziewcząt dla każdej kategorii wiekowej. Po ukończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma
słodki poczęstunek. W każdym biegu nagradzane będą trzy pierwsze miejsca.

