
REGULAMINU IMPREZY BIEGOWEJ

Organizator
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, w Małkini Górnej
Trasa biegu
Dystans 5 km, nawierzchnia trawiasta (łąka).
Program szczegółowy
13:30 - otwarcie biura zawodów 
14:45 - zamknięcie biura zawodów
14:55 - powitanie zawodników na linii startu
15:00 - start
ok.17:00 - wręczenie nagród, 

Nagrody

- za miejsca 1-3 w kategorii kobiet open
- za miejsca 1-3 w kategorii mężczyzn open
- za miejsca 1-3 w kategorii weteranów 35-45 lat
- za miejsca 1-3 w kategorii weteranów 45 lat i więcej
- za miejsca 1-3 w kategorii weteranek 30 lat i więcej
- dla pierwszych trzech najszybszych z Gminy Małkinia Górna
- dla najszybszej kobiety z Gminy Małkinia Górna
- dla najstarszego uczestnika biegu
- dla najmłodszego uczestnika biegu
Nagrody nie są dublowane

Uczestnictwo
- do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni po przedstawieniu 
Organizatorowi pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego,
- uczestnik przyjmuje 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, w tym śmierci,
- przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik oświadcza iż 
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i 
dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną 
odpowiedzialność,
- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem 
biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania,

Opłata startowa - brak

Zapisy
- w dniu biegu, w okolicy linii Start/Meta
- wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy Małkińska Noc Nadbużańska na stronie 
www.gok.malkinia.pl

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

http://www.sokol.jaw.pl/


Karta zgłoszenia bo Biegu w ramach Pikniku „Małkińska Noc Nadbużańska”
(wypełnić drukowanymi literami)

1. Imię i nazwisko …...........…............................................................

2. Miejscowość …................................................................................

3. Kogo reprezentuje/Klub …............................................................

4. Wiek ….................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znam regulamin Biegu w ramach Pikniku „Małkińska Noc Nadbużańska”. I zobowiązuje 

się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb biegu i klasyfikacji 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w Biegu w ramach 
Pikniku „Małkińska Noc Nadbużańska” w dn. 25 czerwca 2017r  i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa 
prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001r Dz. U. Nr 101, poz. 1095).

…………………………………………………………………..
Data, miejscowość        Podpis uczestnika (opiekuna/rodzica)

Oświadczenie

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych,  w  tym  również  danych

wizerunkowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia imprezy,

wyłonienia  zwycięzcy,  przyznania,  wydania,  odbioru,  rozliczenia  nagrody,  a  także  w  celach

wykorzystania  ich  w  relacjach

z przebiegu ………………………………………….………., zamieszczonych w mediach oraz w

materiałach promocyjnych Organizatora,

 .

……………………………… …………………………………………

            ( miejscowość, data )           ( podpis )


