
Bieg o Puchar Banku Spółdzielczego w Poniecu 

I Organizator 

Bank Spółdzielczy w Poniecu 
Kościuszki 12 
64 – 125 Poniec 

II CELE 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS 

1. Bieg odbędzie się 16 lipca 2022 r. na stadionie sportowym w Poniecu ul. Harcerska 
3. 

2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 15:30. Zapisy odbywać się będą  
online pod adresem www.zapisy.gck.poniec.pl oraz w biurze zawodów na stadionie 
sportowym w sobotę 16.07.2022 od godz. 14:00, tylko pod warunkiem, że dostępne 
będą jeszcze niewykorzystane pakiety startowe.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu biegów dla dzieci, przy 
czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie 
odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów. 

4. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników. 
5. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w pięciu kategoriach, bez podziału na klasyfikację 

dla chłopców i dziewczynek. Organizator ustala limit na 50 uczestników dla każdej z 
kategorii.:  
I kategoria wiekowa: rocznik 2020 i młodsi na dystansie ok. 125m (bieg z rodzicem, 
możliwość wykorzystania wózków, spacerówek) 
II kategoria wiekowa: rocznik 2018-2019 na dystansie ok. 125m 
III kategoria wiekowa: rocznik 2016-2017 na dystansie ok. 250m 
IV kategoria wiekowa: rocznik 2014-2015 na dystansie ok 375m 
V kategoria wiekowa: rocznik 2012-2013 na dystansie ok 500m 

IV. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2012 roku i młodsi. 
2. Podczas odbierania pakietu startowego opiekun uczestnika musi okazać dokument 

umożliwiający potwierdzenie tożsamości. 
3. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest prawidłowe wypełnienie 

Formularza Zgłoszeniowego (on-line oraz podpisania w biurze zawodów 
Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w 
biegu. Podczas zapisów opiekun uczestnika musi okazać dokument umożliwiający 
potwierdzenie tożsamości). 

4. Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w biurze zawodów przy odbiorze 
pakietu startowego – sobota 16 lipca od godz.14:00. Wypełnienie Formularza 
Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza 
Zgłoszeniowego lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został 

http://www.zapisy.gck.poniec.pl/


wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, 
wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu. 

5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb 
administracyjnych. 

6. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.  

V. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU 

1. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez organizatorów oraz ich sponsorów / partnerów. Związane jest to z 
promocją i realizacją zawodów. 

2. Uczestnicy Biegu o Puchar Banku Spółdzielczego w Poniecu wyrażają zgodę na 
publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy, w mediach oraz materiałach 
promocyjnych Biegu organizatora i jego partnerów. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu 
zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o 
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane osobowe 
będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów 

VI. KLASYFIKACJE, NAGRODY I ŚWIADCZENIA 

1. W biegach dla dzieci będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja w grupach 
wiekowych II – V kategorii, oraz bez klasyfikacji w kategorii I podanych w § III pkt. 5 

2. Przewidziane są drobne nagrody i statuetki dla pierwszych 3 dzieci z kategorii II - V. 
3. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają medal. 

VII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika. 
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w 

Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do 
Organizatora. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

4. Zawody dla dzieci mają formę zabawy. Regulamin i zasady mogą zostać zmienione 
tuż przed biegami dla dzieci, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni tuż przed 
startem. 

 


