
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bieg Dziecięcy zostanie zorganizowany 4 czerwca 2022 r. 
I. CEL IMPREZY 

Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 
II. ORGANIZATOR 

Burmistrz Wyszkowa 
III. WSPÓŁORGANIZATOR 

Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
IV. PARTNER LOKALNY 

Klub Biegacza Wyszków 
V. TERMIN I MIEJSCE 
1. Impreza odbędzie się dnia 4 czerwca 2022 r., w Wyszkowie, ul. Sowińskiego (plac przy fontannie). 
2. Biuro Zawodów (rejestracja zawodników) będzie czynne: 4 czerwca, w godz. 17:00 – 18:30. 
VI. UCZESTNICTWO 
1. W Imprezie udział biorą dzieci w wieku od 3 do 14 lat. 
2. W Biegu obowiązuje podział na kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczęta): 

 Kat. 1: 3-6 lat „Bieg Przedszkolaka” na dystansie ok. 400 m, 

 Kat. 2: 7-9 lat „Klasy 1-3” na dystansie ok. 700 m, 

 Kat. 3: 10-14 lat „Klasy 4-8” na dystansie ok. 1000 m. 
Łączny limit uczestników w biegach dziecięcych wynosi 120 osób. 

3. O kolejności nadawania numerów decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Rejestracja na bieg zostanie zamknięta po wyczerpaniu limitu miejsc albo o godz. 18:30.  
5. Do udziału w Imprezie zostaną dopuszczone dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie 

przedstawią w Biurze Zawodów podpisaną zgodę uczestnictwa. 
6. Podpisując deklarację uczestnictwa zaświadcza się, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w 

Imprezie. Organizator nie zapewnia 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. 

7. Każde dziecko otrzymuje w pakiecie startowym numer startowy oraz worko-plecak. 
8. Wszystkie dzieci po ukończeniu imprezy otrzymają pamiątkowy medal. 
9. W poszczególnych kategoriach pamiątkowymi pucharami/statuetkami zostaną nagrodzone 

zawodniczki i zawodnicy, sklasyfikowani na miejscach 1 – 3. 
10. Ze względów bezpieczeństwa w biegu obowiązuje zakaz poruszania się z wózkami dziecięcymi, w 

tym biegowymi wózkami dziecięcymi. 
11. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie dzieci, które samodzielnie pokonają dystans. Ze względu na 

prowadzoną klasyfikacje, rodzice/opiekunowie prawni nie mogą znajdować się na trasie biegu. 
VII. RAMOWY PROGRAM BIEGU  

godz. 17:00 – 18:30 – praca Biura Zawodów (rejestracja i wydawanie nr startowych); 
godz. 19:00 – start I kat. Zawodników (START – skrzyżowanie ul. Sowińskiego i Prostej – START); 
godz. 19:10 – start II kat. Zawodników (START – ul. Sowińskiego na wysokości Banku BGŻ – START); 
godz. 19:20 – start III kat Zawodników (START – rondo Sowińskiego-Dworcowa – START); 
godz. 19:30 – dekoracja miejsc 1-3 w każdej kat. wiekowej (chłopcy i dziewczęta). 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie minutowym.  
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w 

trakcie lub po Imprezie. 
2. Uczestnicy biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora 

w związku z organizacją biegu z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub 

Regulamin Biegu Dziecięcego organizowanego w ramach 

profilaktycznej imprezy biegowej 

Wyszkowska Dycha Nocą 



innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 

3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obiektów, na których prowadzona jest 
Impreza oraz przepisów BHP i ppoż. oraz do stosowania się do zaleceń organizatora oraz 
kierownictwa obiektów. 

4. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić 
brak przeciwwskazań do udziału w imprezie o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

5. Każdy zawodnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości Regulaminu. Podpisując 
oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie 
innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi 
medycznemu i przedmedycznemu działającemu w imieniu Organizatora. Zawodnik przyjmuje do 
wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko 
wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 
charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej 
chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości Regulaminu oznacza, 
że zawodnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje 
dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia 
zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów 
pochodzących lub związanych  z uczestnictwem w Imprezie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a 
także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na 
wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Uczestnik wyraża zgodę na 
używanie jego wypowiedzi, wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji 
Biegu. 

7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego 
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających 
przebieg rywalizacji, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach 
elektronicznych, katalogach oraz w mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe 
na potrzeby reklamowe i promocyjne. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub jej przerwania bez podania powodów. 
9. Organizator zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. 
10. Organizator posiada ubezpieczenie OC oraz rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody 

wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy. 
 

 


