
Regulamin Bieg Rodzicielstwa zastępczego 

Bieg dzieci na 600m 

I. Organizatorzy: 

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie- Zespół ds. Pieczy Zastępczej 

Team Baryła 

 

Patronat honorowy: 

Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Robert Surowiec 

 

II. Termin i miejsce: 

5 czerwca 2016r. godz 10:00. Gorzów Wielkopolski  ul. Srebrna 

 

III. Trasa Biegu  

Bieg  główny na dystansie 4 km 

Bieg dzieci na dystansie 600m 

Start i meta : ul. Srebrna   

Trasa: drogi gruntowe utwardzone.

 

 



IV. Uczestnictwo 

W biegu mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat 

(zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). 

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu        

5 czerwca 2016r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument 

tożsamości. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do stosowania się do 

zaleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz 

obsługi z ramienia Organizatora. 

W biegu dzieci do 16 lat na dystansie 600m dzieci mogą biec z opiekunem. W 

dniu biegu należy przedstawić pisemną zgodę prawnego opiekuna . 

 

V. Zapisy 

Bieg główny zapisy pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1-

MkcM6fFKQ9fcp9YfrUTWUZW3LAY3py_7y0ZnkNjEf0/viewform  oraz w dniu 

biegu (ilość ograniczona) 

Bieg dzieci zapisy w dniu biegu w biurze zawodów. 

 

VI. Opłaty 

Udział w biegu jest bezpłatny. 

 

VII. Program dnia i pracy biura zawodów 

Biuro czynne w dniu biegu od  9:00 do 9:45 – Weryfikacja i wydawanie 

numerów startowych. Zapisy do biegu dla dzieci na dystansie 600m. 

10:00 - start do biegu dzieci 

10:15 – Start do biegu głównego ( 4 km) 

11:05 – Zamknięcie trasy  

11:15 – Dekoracja zwycięzców oraz losowanie nagród  

https://docs.google.com/forms/d/1-MkcM6fFKQ9fcp9YfrUTWUZW3LAY3py_7y0ZnkNjEf0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1-MkcM6fFKQ9fcp9YfrUTWUZW3LAY3py_7y0ZnkNjEf0/viewform


 

 

VIII. Klasyfikacje i nagrody 

 

OPEN Kobiet i Mężczyzn - miejsca 1-3 Puchary 

Bieg dzieci – miejsca 1-3 dziewcząt i chłopców 

Medal dla każdego uczestnika biegu. 

Nagrody rzeczowe do rozlosowania wśród wszystkich zawodników. 

IX. Limit czasowy 

Organizator ustala limit czasowy na bieg 50 min. 

 

X. Postanowienia końcowe 

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu. 

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym 

ryzyko. 

Zawodnicy w dniu biegu podpisują oświadczenie o stanie zdrowia. 

Pobierając numer startowy zawodnicy akceptują regulamin. 

Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione na trasie biegu. 

Podczas biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe 
wydawane przez organizatora przymocowane z przodu koszulki startowej. 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora 
 

W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

XI. Kontakt z organizatorem 
Rafał Misjan Tel. 531466384 



 
 
 
 

 

 


