
REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ 

„EKO BIEG”  

24 KWIETNIA - NIEDZIELA 

PROGRAM IMPREZY: 

12.00 – zbiórka 

12.20 - otwarcie biegu pod budynkiem Urzędu Gminy Polanka Wielka; 

Bieg - przez ulicę Nową, ul. Pasternik, zbiórka śmieci w okolicy lasu, odbiór zebranych śmieci i powrót 

do Parku Rekreacyjnego, nagrodzenie uczestników biegu. 

1. CEL IMPREZY: 

- popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji 

- promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia 

- promocja działań proekologicznych – akcji „Plogging” łączącej przyjemne z pożytecznym, czyli 

aktywność fizyczną ze zbieraniem odpadów. 

2. PATRONAT HONOROWY: 

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA 

 

3. ORGANIZATORZY: 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W POLANCE WIELKIEJ, SZKOŁA PODSTAWOWA ORAZ GMINNE 

CENTRUM KULTURY W POLANCE WIELKIEJ 

 

4. PARTNERZY: 

POWIAT OŚWIĘCIMSKI 

 

5. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY: 

Polanka Wielka, dnia 24.04 2022 r. 

Dystans ok. 5 km, 2 x 2,5 km - trasa prowadzi ścieżką rowerową w kierunku obszaru leśnego 

PASTERNIK.  

W biegu obowiązuje limit czasowy na pokonanie trasy, który wynosi ok. 1,5 h. 



6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

a) Bieg ma charakter otwarty, startować w nim mogą osoby uprawiające sport i amatorzy sportu, 

którzy pragną się sprawdzić i wziąć udział w EKO biegu. 

b) W biegu mogą wziąć również udział dzieci. 

Prawo uczestnictwa mają osoby, które do dnia 24 kwietnia 2022 r. mają ukończone 10 lat. 

c) Warunkiem udziału w biegu jest wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu biegu oraz 

złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność; 

w przypadku niepełnoletniego – podpis Rodzica/Prawnego opiekuna (wzór zgłoszenia w załączniku) 

d) Każde dziecko od 10-12 roku życia w trakcie i po biegu podlega opiece Rodziców/Prawnych 

opiekunów.  

7. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU: 

a) Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu. 

 b) Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują 

na własną odpowiedzialność. 

d) Uczestnicy biegu są ubezpieczeni na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

a) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  

b) W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

c) Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

d) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora, jest równoznaczne z rejestracją zawodników na karcie zgłoszenia do udziału w EKO 

BIEGU. 

e) Administratorem danych osobowych jest ZSP w Polance Wielkiej. 

f) złożenie karty zgłoszenia - w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej (budynek przy 

ul. Długa 14 i Długa 175 w godzinach pracy sekretariatu) 

 

Polanka Wielka, 28 marca 2022 r. 

Organizatorzy 

 

 


