
  

 

 

                20 lat Kolorowy Bieg Samorządowy 

                                              

                                          REGULAMIN  

 

Organizator: 

            - Młodzieżowa Rada Miejska w Zdzieszowicach 

            - EDUKO 2018 

 

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

                 - Zespół Szkół. Im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach 

         - Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

           w Zdzieszowicach 

                 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach 

 

 Cel imprezy:  

         - uczczenie 20 lat Samorządów i wspólnoty świadomej wartości 

obywatelskich 

         - udział w wielopokoleniowym biegu w przebraniach 

- popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia, 

- wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu, 

- wzrost poczucia patriotyzmu lokalnego i popularyzacja świadomości 

regionalnej 

Termin i miejsce: 

15 czerwca 2018. Piątek  Park Miejski w Zdzieszowicach 

Biuro zawodów od 9.00 do 9.50 Publiczne Gimnazjum  ul. Nowa 3 Zdzieszowice od 

strony basenu 

9.30    ZBIÓRKA I REJESTRACJA ZAWODNIKÓW:    

 AMFITEATR W PARKU MIEJSKIM ZDZIESZOWICE 

Start godzina 10:00 

 



  

 

Warunki Uczestnictwa: 

- do udziału w biegu zapraszamy dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół 

podstawowych i szkół średnich oraz osoby dorosłe  

 - każda szkoła wystawia drużynę 20-osobową  

- zawodnicy powinni być ubrani w kolorowe  koszulki z uwagi na nazwę biegu 

Limit uczestników = 150 osób  

 Po wyczerpaniu limitu startujących organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń.  

W ramach wpisowego uczestnicy mają zagwarantowane:  pomoc medyczną, pomiar 

czasu, zabezpieczenie trasy, szatnie, toalety, poczęstunek  i dobrą zabawę  

Zgłoszenia : 

-drogą elektroniczną na adres azymek.orient@wp.pl do dnia 11.06.2018 

(poniedziałek) 

 wg wzoru w załączniku 

 

 

 

Trasa:  

- trasy od 200 m do 1000 m w zależności od kategorii wiekowej 

Limit czasu: czekamy na wszystkich.... 

 

Kategorie wiekowe- osobno dziewczęta-chłopcy 

- przedszkolaki 

-klasy I-III szkoły podstawowe 

-klasy IV-VI szkoły podstawowe 

-klasy I-III Gimnazjum 

-szkoły średnie 

- samorządowcy 

Nagrody: pamiątkowy medal, dyplomy 

Losowanie szczęśliwego numerka wśród uczestników po dekoracji zwycięzców. 

 

Program zawodów: 

9:00 -9.50 praca biura zawodów (zapisy, weryfikacja i wydawanie numerów 

startowych) 

10:00 Rozpoczęcie biegu w poszczególnych kategoriach 

11.30 Dekoracja uczestników 

11.50 Przemarsz ulicami miasta 

12.15 Poczęstunek w Zespole Szkół w Zdzieszowicach 
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UWAGA! Program zawodów może ulec zmianą ze względu na ilość uczestników. 

 

Postanowienia końcowe: 

- Organizator nie gwarantuje ubezpieczenia uczestników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

- Zawodnik w trakcie może podjąć decyzję o przerwaniu swojego wyścigu (z 

przyczyn  

niezależnych lub z wyboru), wówczas ma obowiązek poinformować sędziego 

głównego lub obsługę  zawodów na trasie. 

- Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe 

- Trasa może ulec zmianie  

- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność 

- Impreza będzie zabezpieczona medycznie. 

- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do koordynatora Biegu. 

- zgłoszenie do udziału oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) dla realizacji projektu pn. „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 

2016–2018”. Administratorem danych osobowych w rozumieniu  

ww. ustawy jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45–023 

Opole. 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

  

 

 



  

 

                                 KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

NAZWISKO ............................................................... 

IMIĘ ............................................................................ 

ROK URODZENIA .................................................... 

SZKOŁA / MIEJSCOWOŚĆ 

..................................................................................... 

ZGODA RODZICA 

 

Niniejszym oświadczam, że dziecko moje 

............................................................................. 

(nazwisko i imię) 

jest zdolne do udziału w Kolorowym Biegu Samorządowym 20 lat", dnia 

15.06.2018r.  Zdzieszowice  w swojej kategorii wiekowej. (podstawa prawna: 

Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz.U. Nr 101 poz.1095) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb 

klasyfikacji Biegu 

                                                                                               

….............................................. 

                                                                                                    (podpis rodzica) 

 

 

 



  

 

                                                   Karta zgłoszenia szkoły 

 

Nazwa szkoły i adres  

 

 

Osoba odpowiedzialna za drużynę  

 

 Nazwisko i imię Rok  urodzenia Płeć  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     



  

 

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

Proszę wysłać na adres mailowy azymek.orient@wp.pl do dnia 11.06.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Partnerzy: 
 

             DDP „Jarzębina”   
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