
 

 

 

 

 

 

 

1. ORGANIZATOR:                                   

 

2. BIURO ZAWODÓW: 

 Stadion Sportowy w Starych Bogaczowicach 
 Czynne w godzinach 14.30 – 15.15 

3. CEL IMPREZY:  

 Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci. Promowanie postaw prozdrowotnych i aktywnego spędzania czasu. 
 Promocja Gminy Stare Bogaczowice oraz jej nowoczesnej infrastruktury sportowej. 

4. CHARAKTER BIEGU: 

Bieg skierowany jest do dzieci z roczników 2016-2019. Dzieci startują za zgodą Rodziców. Zgłoszenie dziecka do zawodów jest 
równoznaczne z: 

 udzieleniem przez Rodziców zgody na jego udział, 
 zapewnieniem przez Rodziców opieki podczas imprezy, 
 oświadczeniem, że Rodzic zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.  

5. DYSTANS: 

 

6. STARTY: 

 Każdy rocznik jest podzielony ze względu na płeć.  
 Chłopcy startują wspólnie podczas jednej serii, podobnie dziewczynki.  
 Dzieci startują ze startu wysokiego.  
 Obowiązuje komenda „gotów” a po niej sygnał dźwiękowy.  
 Nie ma falstartów. Nie powtarzamy biegu. 
 PODCZAS BIEGU RODZICE NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ NA BIEŻNI. 

7. UBEZPIECZENIE: 

 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia OC imprezy. 

8. TERMIN I MIEJSCE STARTU BIEGU: 

Miejsce – Stadion Sportowy w Starych Bogaczowicach. 

 

 

9. ZGŁOSZENIA: 

 Zgłoszenia przyjmowane są w dniu imprezy w BIURZE ZAWODÓW 
 

10. NAGRODY:  

 Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają medale oraz dyplomy. 

 

REGULAMIN BIEGU O ZŁOTEGO KŁOSIKA 

 rocznik 2019 -  60m Ch Dz 
 rocznik 2018 -  60m Ch Dz 
 rocznik 2017 -  60m Ch Dz 
 rocznik 2016 -  60m Ch Dz 

 

Gmina Stare Bogaczowice    
ul. Główna 132      
58-312 Stare Bogaczowice 
 

 
 

 

 28 sierpnia godz. 15:30  
 

 

 
 



11. CEREMONIA DEKORACJI: 

 Po zakończonym biegu wszystkie dzieci otrzymują pamiątkowy medal za linią mety.  

12. DANE OSOBOWE:  

 Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa 
w zawodach. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych.  

 Warunkiem uczestnictwa w maratonie jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia 
i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie 
Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich 
polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie 
na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik 
wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach 
elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i 
na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych 
związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. 

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA: 

Rodzic/opiekun prawny zgłaszając dziecko do udziału w WLV RUN potwierdza, iż ponosi odpowiedzialność oraz związane z tym ryzyko, 
przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w trakcie biegu.  

14. OPŁATA STARTOWA: 

 BIEG JEST BEZPŁATNY. 

15. DOKUMENTY 

Na miejscu – w BIURZE ZAWODÓW -   należy wypełnić następujące dokumenty: 

 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w zawodach sportowych. 
 Oświadczenie w związku z chorobą COVID 19. 

 

16. PROGRAM  MINUTOWY 

 15.40 – 15.45 – rocznik 2019 dziewczęta 
 15.45 – 15.50 – rocznik 2019 chłopcy 
 15.55 – 16.00 – rocznik 2018 dziewczęta 
 16.00 – 16.05 – rocznik 2018 chłopcy 
 16.05 – 16.10 – rocznik 2017 dziewczęta 
 16.10 – 16.15 – rocznik 2017 chłopcy 
 16.15 – 16.20 – rocznik 2016 dziewczęta 
 16.20 – 16.25 – rocznik 2016 chłopcy 

 

17. WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW - Trudne pytania dziecka, co mam zrobić, jako rodzic małego sportowca? 

A jeżeli nie wygram?  
„Dla nas zwycięzcą jest ten, kto daje z siebie wszystko. Miejsce nie ma znaczenia.” 
„Kochamy Cię najbardziej na świecie niezależnie od wyniku.” 
„Czy będziesz pierwszy czy ostatni jesteś naszym Mistrzem!” 
„Sam fakt, że startujesz i jesteś taki odważny, sprawia, że jesteś zwycięzcą.” 

 A jak się przewrócę?” 
„Każdy się przewraca. To normalne. Wystarczy wstać i dobiec do mety.” 
„To do Ciebie podejdę, podniosę Cię i pobiegniemy do mety wspólnie.” 

 Mamo, Tato boję się – nie chcę startować. 
„Czego się boisz? Może znajdziemy rozwiązanie, żebyś przestał się bać?” 
„Co w takim razie mogę zrobić dla Ciebie, żebyś przestał się bać?” 
„To może pobiegniemy wspólnie?” 
„Jeżeli się boisz i nie sprawia Tobie to radości, to gdy dzieci wystartują my wspólnie dotrzemy na metę, spokojnie 
i bez pośpiechu.” 
„ Zatem chodźmy kibicować innym i trzymać za nich kciuki!” 

 

 


