
 

REGULAMIN Biegu Rodziny na start! 

1.      CEL: 

Promowanie i upowszechnianie sportu oraz czerpanie z niego radości i korzyści           
zdrowotnych, a także zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia całych            
rodzin. 

2.      ORGANIZATOR: 
Fundacja Żywioły 
Ul. Kopcińskiego 42/9 
Łódź 

3.      WSPÓŁORGANIZATOR 

4.      TERMIN, MIEJSCE: 
Bieg Rodziny na Start odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku.  
Rozpoczęcie pierwszego biegu o godzinie 10:00. 
Bieg zostanie rozegrany na boisku szkolnym przy ul. Jarosławskiej 29 w Łodzi. 

5.      TRASA, DYSTANS: 
Bieg zostanie rozegrany na  dystansach 200 m. 
 

6.      BIURO ZAWODÓW 
Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w Przedszkolu Żywioły (ul. Chocimska 13, 93-354           
Łódź) i będzie czynne 20.04.2018 w godzinach 15:30-17:00 oraz w dniu biegu przy ul.              
Jarosławskiej 29, w godzinach 8:30-9:30.  

7.      ZGŁOSZENIA: 
Do Biegu Rodziny na start należy zgłaszać się jedynie za pomocą formularza dostępnego na              
stronie internetowej: 
http://www.szkolaprzystan.edu.pl/  
Zapisy wystartują 21.03.2018 r.  
Termin zgłoszeń upływa w dniu 15.04.2018 r. lub po wyczerpaniu się limitu miejsc. O ilości               
wolnych miejsc poinformujemy na stronie http://www.szkolaprzystan.edu.pl/  
 
8. UDZIAŁ: 
Łączna liczba uczestników w biegu ograniczona jest do 200 osób. 
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu jest dokonanie Zgłoszenia, o           
którym mowa powyżej; 

http://www.szkolaprzystan.edu.pl/
http://www.szkolaprzystan.edu.pl/


Wypełnienie formularza Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika         
akceptacji regulaminu oraz o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. 
Udział w biegu mogą wziąć dzieci pod opieką rodziców i na ich odpowiedzialność, za              
pisemną zgodą rodzica, który musi stawić się w Biurze Zawodów wraz z dokumentem             
tożsamości – wzór oświadczenia dostępny na stronie http://www.szkolaprzystan.edu.pl/ w         
zakładce wydarzenia:  Rodziny na Start 
Podczas odbioru numeru startowego należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem          
przedstawiciela rodziny, w celu weryfikacji danych osobowych. 

9.      OPŁATA STARTOWA 
Opłata startowa na bieg wynosi 20 zł od Rodziny. Każdy uczestnik rodziny może wziąć              
udział maksymalnie w dwóch konkurencjach biegowych. 
W ramach biegu każdy uczestnik otrzymuje: 
- numer startowy + komplet agrafek, 
-medal 
Pakiet startowy  należy odbierać w Biurze Zawodów. 
  

10.      KLASYFIKACJE: 
Prowadzona będzie klasyfikacja: 

Biegu rodziców z jednym dzieckiem (3 osoby biegnące trzymając się za ręce) 
Biegu rodziców z dwójką dzieci (4 osoby biegnące trzymając się za ręce) 
Biegu rodziców z trójką dzieci (5 osób biegnących trzymając się za ręce) 
Biegu rodziców z czwórką dzieci (6 osób biegnących trzymając się za ręce) 
Biegu z wózkami (jeden z rodziców + dziecko w wózku) 
Biegu rodzica z jednym dzieckiem (2 osoby biegnące trzymając się za ręce) 
 
W czasie biegu uczestnicy trzymają się za ręce od linii startu do linii mety biegnąc w miarę                 
możliwości obok siebie. Dziecko ma przebiec / przejść całą trasę samodzielnie (trzymając się             
za rękę rodzica) - niedozwolone jest noszenie dziecka na rękach ani w chuście. 
  

11.  NAGRODY: 
W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe za miejsca I-III. Każdy           

zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma od Organizatora medal. 
 

12.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WIZERUNEK 
Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Fundacja Żywioły, Łódź ul.          
Kopcińskiego 42/9. 
Dane osobowe będa przetwarzane w celu organizacji, rozliczenia, wyłonienia zwycięzców          
biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej            
obejmuje również publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia na stronie internetowej, na            
której prowadzone są zapisy. 

http://www.szkolaprzystan.edu.pl/
https://www.facebook.com/events/513994452283305/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A213563355432861%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A213563355432861%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.           
Podanie swoich danych osobowych przez uczestników biegu jest dobrowolne, przy czym           
niezbędne do udziału w biegu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do relacjonowania przebiegu biegu oraz późniejszego          
wykorzystywania w celach promocyjnych oraz informacyjnych, zdjęć oraz materiałów         
filmowych przedstawiających przebieg biegu, co uczestnik przyjmuje do wiadomości. 

  

13.  POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 
Dokonując Zgłoszenia uczestnik biegu akceptuje niniejszy regulamin. 
Uczestnik biegu oświadcza, że on oraz osoby za które ponosi odpowiedzialność, sa zdolny             
do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające              
go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmując do             
wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne               
ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także             
szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się              
inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptacja niniejszego           
regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z              
udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii         
zawodników. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych        
wypadków. 
Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.  
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 
W przypadku złych warunków atmosferycznych bieg może zostać odwołany.  
Każdego uczestnika Biegu “Rodziny na start” obowiązuje niniejszy regulamin. 
Protesty uczestnik biegu może składać do 30 minut od zakończenia zawodów na mecie u              
Organizatora, po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł, a jego decyzje są ostateczne i              
nieodwołalne. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji          
regulaminu, który będzie dostępny w Biurze Zawodów. 
Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie       
http://www.szkolaprzystan.edu.pl/  
  
  
 

http://www.szkolaprzystan.edu.pl/

