
  

 

 

REGULAMIN BIEGU PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEPORĘCIE - 

BRONISŁAWA TOKAJA 2017 r.  

  

I. ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa im. B. Tokaja 

ul. Dworcowa 9 

05-126 Nieporęt 

 

II. PATRONAT 

Rodzina Bronisława Tokaja 

  

III. CELE 

1. Upamiętnienie postaci Bronisława Tokaja. 

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

4. Promocja Szkoły Podstawowej w Nieporęcie w środowisku lokalnym. 

 

IV. TERMIN, TRASA I GODZINY STARTU  

Data: 28 października 2017 r.  

Trasa: ul. Dworcowa od szkoły w stronę stacji – ścieżka nad kanałem – szkoła 

Program imprezy: 

9:00 – otwarcie biura zawodów 

10:00 – rozpoczęcie biegu 

11:00 – zakończenie biegu 

Dekoracje zwycięzców odbywać się będą bezpośrednio po zakończeniu biegu 

  

V.   UCZESTNICTWO   LIMIT I POMIAR CZASU 

1. W biegu mogą wziąć udział dzieci i dorośli. 

2. Pierwszych 15-tu biegaczy (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety 

będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas 

brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do 

linii mety. 



3. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który należy przymocować z przodu na 

odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. 

4. Po ukończeniu biegu Uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal,  wodę i owoce. 

 

 VI.  ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszeń można dokonywać poprzez wypełnienie deklaracji udziału w biegu i złożenie 

jej: 

 Do dnia 23 października osobiście w szkole – stanowisko w szatni lub 

drogą elektroniczną na adres: iwkopka@o2.pl 

2. Dla uczestników nieletnich deklarację wypełniają i podpisują Rodzice/prawni 

opiekunowie. 

3. Odbiór numerów startowych – przed startem. 

4. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę 

internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu. 

Szkoła nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub 

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w 

imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

  

 

VII.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez 

ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności 

zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach 

mechanicznych oraz ze zwierzętami. 

2. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność. 

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. 

4. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody i medali. 

5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: spn@nieporet.pl 

6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu 

przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 

 

 

 

mailto:spn@nieporet.pl


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy. 

2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i 

nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 

lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. 

 


