
REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO 

„III Swoszowski bieg Papieski” 

pod patronatem  

Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Jeża oraz Wójta Gminy 

Szerzyny Pana Grzegorza Gotfryda 

  

I. CELE IMPREZY  

1. Upamiętnienie kanonizacji św. Jana Pawła II . 

2. Promocja wsi i Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej 

obchodzącej 20-lecie powstania. 

3. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

4. Promocja gminy Szerzyny. 

5. Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród 

młodzieży i dorosłych.  

6. Integracja środowisk lokalnych i krzewienie idei współzawodnictwa.  

 

II. ORGANIZATOR  
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Swoszowej 

 

   Współorganizator 

  Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach 

 

III. TERMIN – MIEJSCE – TRASA  

 

1. Biegi odbędą się dnia 27.04.2018r. /piątek/ 

2. Trasa :  

 start - Szkoła Podstawowa w Swoszowej - droga gminną przez przysiółek 

Wieś do drogi powiatowej (1384K) -  następnie tą drogą powiatową w 

kierunku zjazdu do centrum Swoszowej  

 meta :  na parkingu przy kościele parafialnym 

3. Dystans: 

 biegi dla  dzieci z klas I-III szkół podstawowych – 350m ( przy 

dużej liczbie dzieci bieg będzie podzielony na dwie grupy)   

 bieg dla uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych – 700m 

 dla uczniów klasy VII i gimnazjum - 3,5km drogą o nawierzchni 

asfaltowej 

  bieg główny w kategorii „Open”  -  3,5 km drogą o nawierzchni 

asfaltowej 

 

4. Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu. Na wszystkich kluczowych 

zakrętach i rozwidleniach trasa będzie zabezpieczona.  

5. Biuro zawodów:  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Swoszowej 



IV. PROGRAM ZAWODÓW  

 

1. Od godz. 15
30

  – Weryfikacja uczestników,   

2. 16
00

 – bieg dla uczniów klas 1-3    -  szkoły podstawowe  

3. 17
00

 – bieg dla uczniów klas  4-6   -  szkoły podstawowe  

4. Dekoracja  uczestników  biegów  dla uczniów szkół podstawowych 

5. 17
40

 – bieg dla uczniów szkół gimnazjalnych  

6. 18
30

 – bieg  główny w kategorii  „Open” 

7. 19
00

 - Zamknięcie trasy.  Dekoracja zwycięzców  biegu głównego i  biegu 

dla uczniów szkół gimnazjalnych.  Zakończenie biegu. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Impreza ma charakter otwarty.  

2. Termin zgłoszeń: 23.04.2018r.  

3. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy 

regulamin.  

4. Uczestnicy biegów towarzyszących startują za zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych.  

5. Warunkiem udziału w biegu głównym i biegach towarzyszących jest 

przedstawienie oświadczenia rodzica lub opiekuna o braku 

przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego 

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach  

(dotyczy osób niepełnoletnich), oraz przyjęciu pełnego ryzyka i 

konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność.  

6. Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co 

potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału 

w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).  

7. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie 

trasy/ zostaną zdyskwalifikowani,  

8. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych 

środków oraz alkoholu.  

9. Uczestnicy biegu na miejsce zawodów przybywają we własnym zakresie, 

a w trakcie trwania zawodów opiekę nad osobą niepełnoletnią sprawuje 

rodzic/opiekun prawny. 

10.  Każdy uczestnik ma właściwy strój sportowy. 

11.  Uczestnicy biegu mają zapewnioną opiekę medyczną.  

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych uzupełnień i 

interpretacji regulaminu. 

13.  W przypadku sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje sędzia 

główny. 



VI. NAGRODY: 

 

1. Dla uczestników każdego biegu za zajęcie miejsc 1 – 3  przewidziano 

pamiątkowe puchary. 

2. Dla uczestników biegów towarzyszących  nagrody rzeczowe 

3. Dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale. 

 

 

VII.  Kontakt  

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Swoszowej   

telefon:  14 6517530; Adres @ spswoszowa@wp.pl  

Szczegółowe informacje: https://spswoszowa.wixsite.com/szkola  

 

Maciej Żyrkowski:   512585120   @: maciek-zyrkowski@wp.pl 

 

 

Patronat  nad biegiem objęli : 

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Jeż 

Wójt Gminy  Szerzyny  Pan  Grzegorz  Gotfryd 
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Załącznik nr 1  

                                        

 

 

                                                                              …………………………….  
                                                                                                               (miejscowość, data ) 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na  udział osoby niepełnoletniej w biegu 

 

 

    Wyrażam zgodę  na udział osoby niepełnoletniej, której jestem  

rodzicem/opiekunem prawnym:  

Imię i nazwisko ......................................................................................  

Data i miejsce urodzenia ........................................................................  

w biegu dla uczniów …………………… ………………….  

organizowanym przez Szkołę Podstawową  im. Jana Pawła II w Swoszowej 

Miejsce i data imprezy Swoszowa 27.04.2018r.  

 

Dane opiekuna prawnego:  

Imię i nazwisko ................................................................................................................  

Adres  ………………….......................................................................................................  

Aktualny telefon ..............................................................................................................  

 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w tego typu biegu, a w razie wypadku/kontuzji nie będę miał/a 

żadnych roszczeń względem organizatorów imprezy. 

Oświadczam że dane w formularzu są prawdziwe i zgodne z prawem.  

Zapoznałem/am się z regulaminem wyżej wymienionego biegu i akceptuję go 

jak również przyjmuję do wiadomości, że jedynym administratorem danych  

osobowych zawartych w powyższym formularzu jest organizator biegu.  

Zostałem poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych jak i ich  

edytowania oraz usunięcia z bazy danych organizatora.  

 

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

                                                                    /Data i czytelny podpis opiekuna/rodzica/ 

 


