
 

Regulamin I Biegu Rodzinnego w ramach Festynu Tradycja i 

Współczesność Gminy Kurów 
1.  Cel imprezy 

 

 
Celem imprezy jest propagowanie sportu/biegania jako 

formy aktywnej rekreacji rodzinnej, integracja 

wielopokoleniowa, wzmacnianie więzi rodzinnych, 
promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i 

profilaktyka przeciwalkoholowa. Udział w biegu jest 

bezpłatny. Rodzinne bieganie w Gminie Kurów nie jest tylko 
sportową rywalizacją, ale przede wszystkim doskonałym 

sposobem na rodzinne, aktywne spędzanie wolnego czasu, na 

rodzinną, wielopokoleniową rekreację. To sposób na 
wzmacnianie więzi rodzinnych i propagowanie zdrowego 

stylu życia. 

 
2.Główni Organizatorzy: 

Wójt Gminy Kurów 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie 

 
3. Termin i miejsce. 

Zawody odbędą się 22.09.2019 o godzinie 09.00 

 
Biuro zawodów zlokalizowane na terenie przyległym do 

boiska KKS Garbarni Kurów im Karola Wolnego 

 
UWAGA: Zawodnicy  zarejestrowani odbierają numery 

startowe najpóźniej na pół godziny przed startem(08.30) i 

wypełniają  oświadczenia w dniu imprezy w Biurze Zawodów. 
 

UWAGA: Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rywalizacji 

biegowej w odpowiedniej dla niego kategorii wiekowej, jest 
wypełnienie w Biurze Zawodów oświadczenia, oświadczenie 

biegacza, oświadczenie rodzica/opiekuna biegacza.  

 
Ww. oświadczenia zawierają również zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z RODO.  

 
Start pierwszej kategorii najmłodszych ok. godz. 09.00 

 



Start i meta oraz biuro zawodów zlokalizowane zostaną w 

okolicy  boiska KKS Garbarni Kurów 

 
4. Kategorie wiekowe i dystanse. 

 

Kategorie biegowe podzielone zostały według rocznika 
urodzenia. I tak:  

 

1. Kategoria – Dzieci do lat 3  rywalizować będą na dystansie 
ok. 100 m, (niedopuszczalna nadmierna pomoc rodzica 

(ciągnięcie, noszenie itp.) 

2. Kategoria – Dzieci 4-5 lat na dystansie ok. 100 m,  
3. Kategoria – Dzieci 6-7 lat  – na dystansie ok. 100 m, 

4. Kategoria – Dzieci 8-10 lat  – na dystansie ok. 100 m, 

5. Kategoria – Dzieci 11-13 lat  – na dystansie ok. 200 m, 
6. Kategoria – Młodzież 14-15 lat  – na dystansie ok. 200 m, 

 

Uwaga: od kat. 2 do 6 uczestnicy biegają samodzielnie – bez 
pomocy z zewnątrz (dyskwalifikacja z biegu). 

 

Bieg Główny 
Kategoria wiekowa powyżej 16 roku życia na dystansie około 

4km 

Start o godzinie 10.00 
Nording Wolking  

Kategoria wiekowa powyżej 16 roku życia na dystansie około 

4 km  
Start o godzinie 10.15 

 

6. Zgłoszenia. 
Zgłoszenia uczestników z całej Gminy Kurów będą odbywać 

się telefonicznie lub sms-owo tel 663 633 936 do dnia 16. 09. 

2019. Udział w biegu jest bezpłatny. 
 

 

 
7. Nagrody. 

W każdej kategorii prowadzona będzie osobna klasyfikacja 

dla dziewcząt i chłopców/kobiet i mężczyzn. 
Organizator przygotuje  pamiątkowe medale dla uczestników 

rywalizacji biegowej. 

Za pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych nagrody będą 
wręczane na festynie około godziny 14 30 

 



8. Postanowienia końcowe 

- Udział w biegu jest bezpłatny.  

- Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
-W przypadku zbyt małej ilości chętnych zawodników  

(20 osób) zawody się nie odbędą   

- Organizator nie ubezpiecza zawodników. 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują 

na własną odpowiedzialność i ponoszą osobistą 
odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania 

skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. 

Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub 
zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody 

związanej z zawodami.  

- Przyjęcie numeru startowego i podpisanie oświadczenia 
uczestnika / opiekuna uczestnika wiąże się z akceptacją 

warunków regulaminu.  

 
 

ZAPRASZAMY!  

 


