
REGULAMIN 

III   BIEG KRASNALI  2018 

 

I. CEL IMPREZY 

1. Propagowanie biegania, jako podstawowej formy ruchu wśród dzieci. 

2. Integracja i promocja rodzin w środowisku sportowym. 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród rodzin z dziećmi bez uzależnień.  

4. Promocja Gminy Bodzanów oraz Województwa Mazowieckiego. 

II. ORGANIZATOR 

1. Gmina Bodzanów 

2. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie - zwane dalej w 

regulaminie „Organizatorem” 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie 

III. TERMIN I MIEJSCE 

15 sierpień 2018 – godz. 16.00 odbędzie się BIEG KRASNALI na dystansie ok. 50 m 

Biuro zawodów w dniu biegu 15.08.2018 r. park przy stawie przy ul. Bankowej od godz. 

15.00-16.00 

IV. PROGRAM MINUTOWY 

15:30 – 15: 45 - Zapisy do biegu i wydawanie starterów/uzupełnianie oświadczeń rodziców 

16:00 – Bieg Krasnali 

16:15 – Wręczenie medali  

16:20 -Wspólna integracja dzieci /punkt odświeżania i odżywiania po biegu, pokaz 

ratownictwa medycznego dla dzieci/ 

16: 50 – Zakończenie imprezy 

 

 Zgłoszenia do biegu od dnia 15.06 2018 r. do dnia 31.07.2017 r. 

 Limit uczestników: decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Wszystkie dzieci muszą być zweryfikowane w biurze zawodów w dniu 15.08.2018 r. 

ze zgodą rodziców i lub opiekuna prawnego na udział w biegu. 

 Wstępny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 

 http://www.czasomierzyk.pl 

 W biegu Krasnali biorą udział dzieci do 6 lat  

 

 

 

 

http://www.czasomierzyk.pl/


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy rodzic dziecka, które będzie uczestniczyć w Biegu Krasnali ma obowiązek 

zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści. 

2. Pobranie numeru startowego i podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z 

akceptacją regulaminu biegu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć uczestnikom biegu na potrzeby 

reklamowe biegu, promocyjne, wykorzystywane w Internecie na stronie facebooka 

Organizatora oraz na stronie profilaktycznej Gminy Bodzanów –PROFILAKTYKA 

BODZANÓW oraz na stronie internetowej Organizatora www.sokol-bodzanow.pl.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć, 

przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystywane na potrzeby 

promocyjno – reklamowe związane wyłącznie z działalnością sportową prowadzoną 

przez Organizatora.  

Dzieci uczestniczą w biegu na odpowiedzialność rodziców. Za działania dzieci 

odpowiadają rodzice. Rodzice dzieci uczestniczących w biegu nie mogą wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych 

podczas trwania imprezy. Organizator nie ubezpiecza uczestników Biegu Krasnali na 

czas zawodów oraz nie odpowiada za ich rzeczy osobiste.  

5. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych 

substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych 

jakiegokolwiek rodzaju. 

6. Rodzice lub prawny opiekun dzieci nie mogą być podczas biegu pod wpływem 

napojów alkoholowych oraz odurzających. 

7. Dziecko zgłaszają osobiście rodzice lub prawny opiekun i ponoszą pełną 

odpowiedzialność za jego start oraz sprawują opiekę po biegu podczas odpoczynku i 

posiłku dziecka. 

8. Podczas biegu wszystkie dzieci muszą mieć numery startowe przyklejone z przodu 

okrycia wierzchniego. 

9. Rodzice dzieci przez wysłanie zgłoszenia internetowego i złożenie zgłoszenia 

pisemnego dziecka na bieg oświadczają, że akceptują niniejszy regulamin. 

10. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas BIEGU KRASNALI.  

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.  

12. Koszty przejazdu na bieg ponoszą Rodzice dzieci uczestniczących w biegu.  

13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.  

14. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi. 

                                                                                    ORGANIZATORZY 

 

 
       

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 

http://www.sokol-bodzanow.pl/

