
 

Zał. 1 

 

REGULAMIN XIV BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 
 

1. ORGANIZATOR 

 

- Wójt Gminy Wąsosz 

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu 

 

2. CELE 

 

- upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu, 

- propagowanie rywalizacji sportowej wśród rówieśników, 

- integracja środowiska lokalnego, 

- upamiętnienie 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 

 

- 10 listopada 2022 roku, godz. 12.00 

- Plac Rzędziana przed budynkiem Urzędu Gminy Wąsosz 

 

4. KATEGORIE WIEKOWE 

 

- Dziewczęta      klasa  0 – 1   dystans 100 m. 

- Chłopcy           klasa  0 – 1   dystans 100 m. 

- Dziewczęta      klasa  II – III  dystans 150 m. 

- Chłopcy           klasa  II – III  dystans 150 m. 

- Dziewczęta      klasa  IV – V  dystans 250 m. 

- Chłopcy           klasa  IV – V  dystans 250 m. 

- Dziewczęta      klasa VI – VII dystans 300 m. 

- Chłopcy           klasa VI – VII dystans 300 m. 

- Dziewczęta      klasa VIII – klasa I szkoły średniej - dystans 400 m. 

- Chłopcy           klasa VIII - klasa I szkoły średniej  - dystans 400 m. 

  

- KATEGORIA „OPEN”  /mężczyzn i kobiet/ w której mogą wziąć udział osoby powyżej 16 lat 

– dystans 800 m. (osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców) 

 

-  „Bieg Integracyjny” - w którym mogą wziąć udział wszyscy chętni /dzieci, młodzież, dorośli, 

seniorzy, rodziny.../ 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

 warunkiem udziału w biegu jest prawidłowo wypełniona i podpisana karta zgłoszenia 

uczestnika  

 Termin zgłoszeń: 5 listopada 2022r. 

 Każdy uczestnik startuje w swojej kategorii wiekowej 

 Każdy niepełnoletni uczestnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w biegu 

niepodległości 



 w kategorii „Open” mogą brać udział wszystkie osoby, które do dnia 10 listopada 2022 roku 

ukończą 16 rok życia. 

 zawodnicy powyżej 18 roku życia biegną na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

  

6. NAGRODY 

 

 Statuetki, medale, pamiątkowe dyplomy, nagrody dla trzech najlepszych zawodników                         

z każdej kategorii  

 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
  Organizatorzy biegu nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników 

 powstałe w trakcie imprezy 

 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione w trakcie trwania Biegu Niepodległości 

  Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu . 

 Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora 

w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu. 

 Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych 

biegu /komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp./ 

 Organizator nie zapewnia opieki medycznej na trasie biegu oraz na mecie 

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz jego ostatecznej interpretacji. 

 

 

 
                                                                                            Dyrektor GOKiS w Wąsoszu  

                                                                                                  Jolanta Koniecko 


