
REGULAMIN ZAWODÓW 
FESTIWAL BIEGOWY 2021 

 
 
 

1. Organizator 
Stowarzyszenie na Rzecz Wiedzy i Rozwoju - WiR Kopernik - Czarna 
Urząd Gminy Czarna 
Gminy Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej 
 
2. Charakterystyka zawodów  
FESTIWAL BIEGOWY to zawody dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych o  charakterze 
indywidulanym. Zawody obejmują bieg przełajowy „Terliczka” na dystansie 3 km oraz biegi 
towarzyszące dla dzieci i młodzieży na dystansie 100 m, 300 m, 600 m i 1000 m.  
 
3. Cel zawodów 
- Promocja wsi i Gminy Czarna, jako miejsca do aktywnego spędzania czasu na  obiektach 
sportowych oraz w terenie naturalnym nad potokiem Terliczka 
- Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych jako najprostszej formy 
ruchu oraz aktywności fizycznej 
- Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu w okresie wakacyjnym 

 
4. Termin i miejsce 
Zawody odbędą się w dniu 22 sierpnia 2021r. na kompleksie boisk sportowych Orlik w 
Czarnej oraz w jego obrębie na terenie naturalnym.  
 
Program minutowy: 
- 13:30 – otwarcie biura zawodów 
- 14:00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów  
- 14:30 – start biegów dziecięcych i młodzieżowych 
- 17:00 – dekoracja biegów dziecięcych i młodzieżowych 
- 17:30 – wspólna rozgrzewka 
- 18:00 – start biegu głównego 
- 19:00 – dekoracja biegu głównego 
 
5. Trasa i dystans 
1. Biegi dziecięce i młodzieżowe rozegrane zostaną na bieżni tartanowej w poszczególnych 
kategoriach wiekowych: 

o 100 m - bieg przedszkolaka (chłopcy i dziewczęta) 
o 300 m - chłopcy i dziewczęta w wieku 7-9 lat 
o 600 m - chłopcy i dziewczęta w wieku 10-12 lat 
o 1000 m - chłopcy i dziewczęta w wieku 13-14 lat. 



 
2. Bieg przełajowy „Terliczka” rozegrany zostanie na dystansie 3km na naturalnej 
nawierzchni nad potokiem z licznymi zakrętami, podbiegami i zbiegami  oraz krótkim 
odcinkiem trasy asfaltowej.  
 
6. Zgłoszenia 
1. Zgłoszenia do wszystkich biegów Festiwalu Biegowego 2021 przyjmowane są w dniu 
zawodów za okazaniem dokumentu tożsamości/legitymacji szkolnej. 
 
2. Za zgłoszenie uważa się  wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oświadczenia o braku 
przeciwskazań zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa w wydarzeniu.  
 
3. Zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych przyjmowane są w obecności 
rodzica/opiekuna prawnego lub za okazaniem zgody do uczestnictwa w zawodach.   

 
7. Biuro zawodów 
Biuro zawodów mieścić się będzie na kompleksie boisk sportowych Orlik w Czarnej czynne 
w dniu wydarzenia od godz. 13:30. 

 
8. Świadczenia Organizatora 
Organizator zapewnia: 

o start w zawodach oraz obsługę trasy  
o dostęp do toalet przed i po zawodach 
o numer startowy 
o zabezpieczenie medyczne 
o obsługę sędziowską 
o napoje 
o medale dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg 

 
9. Klasyfikacja i nagrody 
1. W biegu głównym – bieg przełajowy „Terliczka” na dystansie 3km – przeprowadzone będą 
klasyfikacje w kategorii: 

- Generalnej Kobiet i Mężczyzn – I, II, III miejsce 
- Najmłodszy i  Najstarszy Uczestnik  

2. W biegach dziecięcych i młodzieżowych na dystansie 100 m, 300 m, 600 m i 1000 m – 
przeprowadzone będą klasyfikacje w kategorii: 
 - chłopców – I, II, III miejsce  
 - dziewcząt – I, II, III miejsce 
 
Wszyscy uczestnicy naszych zawodów są zwycięzcami, dlatego każdy  kto ukończy bieg 
zostanie nagrodzony pamiątkowym medalem na linii mety.  

 
10. Dane osobowe i ochrona wizerunku 



1. Dane osobowe Uczestników Festiwalu Biegowego będą przetwarzane w celach 
przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i odbioru nagród. 
 
2. Impreza ma charakter publiczny, przystępując do zawodów Uczestnik wyraża zgodę na 
publikowanie swojego wizerunku przez Organizatora w celach relacji z imprezy i jego 
promocji na wszelkich nośnikach Internetu, w prasie.  
 
3. Administrator Danych - przetwarzać będzie następujące dane osobowe tylko i wyłącznie 
dla celów organizacji biegu i komunikacji z zawodnikiem, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 
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. 
Organizator informuje, że: 
Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie na Rzecz Wiedzy i 
Rozwoju - WiR Kopernik - Czarna. 
 
4.Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów  i 
dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatora.   

 
11. Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie dotyczących godziny startu, 
przerwania lub odwołania zawodów w przypadku wystąpienia trudnych warunków 
atmosferycznych, klęsk żywiołowych, warunków epidemiologicznych. 
 
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.  
 
3. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania aktualnych na dzień zawodów 
wytycznych epidemiologicznych.   
   
4. Zgłoszenie się  Uczestnika do biegu jest równoważne z oświadczeniem, że biegnie na 
własną odpowiedzialność bez przeciwskazań zdrowotnych i medycznych z pełną 
świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.  
 
5. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika niepełnoletniego do startu jest obecność 
rodzica/opiekuna prawnego w momencie zgłoszenia w biurze zawodów oraz podpisanie 
oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych i medycznych do uczestnictwa w 
wydarzeniu oraz pokonania wybranego dystansu.  Opiekun bierze odpowiedzialność za udział 
dziecka w biegu i ewentualne jego skutki.  
 
6.  Organizator nie zapewnia Uczestnikom  ubezpieczenia NNW.  
 
7. W zawodach nie mogą uczestniczyć osoby  podlegające  obowiązkowej kwarantannie lub  
izolacji. 
 



Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik 2. Oświadczenie o stanie zdrowia dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem  

          COVID-19.  

Załącznik 3. Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w zawodach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


