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Biegi dodatkowe podczas II Nowohuckiego 

Festiwalu Biegowego – 26.09.2015 

 

Bieg Przedszkolaków – godz. 13.40 

Sposób i zasady uczestnictwa: 

Bieg przedszkolaków przewidziany w 3 kategoriach wiekowych: 

- kat. do lat 4 (ur. do 2011 włącznie) 

- kat 5 lat (ur. w 2010) 

- kat. 6 lat (ur. 2009) 

 

Wspólna bieg oraz klasyfikacja dziewczynek i chłopców. Bieg na dystansie ok. 100 m na 

stadionie lekkoatletycznym. Nie ma wcześniejszych zapisów dziecka na bieg, 

natomiast wystarczy stawić się na starcie, w odpowiedniej grupie wiekowej (informacje 

przekazywane na bieżąco przez osobę prowadzącą bieg). 

Nagrody: 

Każde dziecko otrzyma medal uczestnictwa, natomiast pierwsza „trójka” z każdego 

biegu otrzyma nagrody, które zostaną wręczone o godz. 14.00 na głównej scenie 

(opiekunowie proszeni są o dopilnowanie i doprowadzenie dziecka w okolice wejścia 

na scenę). 

 

Bieg Rodzinny po Unii Europejskiej – godz. 12.15 

Sposób i zasady uczestnictwa: 

W biegu można wziąć udział na dwa sposoby:  

 bez rejestracji - indywidualnie lub rodzinnie (jednak bez możliwości wzięcia 

udziału  

w losowaniu nagród). Medal przewidziany dla każdego dziecka biorącego udział  

w tym biegu. 

 z rejestracją - udział ma prawo wyłącznie para, tj. rodzic/opiekun + dziecko. 

Dzieci urodzone w rocznikach 2000 i młodsi. Rejestracja umożliwia wzięcie 

udziału w losowaniu nagród ok. godz. 14.30. Medal przewidziany dla każdego 

dziecka biorącego udział w tym biegu. 
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Osoby, które chcą wziąć udział w losowaniu nagród muszą się zarejestrować w biurze 

zawodów (wypełnić zgłoszenie, odebrać kupon i numer dla dziecka). Biuro zawodów 

będzie czynne na stadionie od godz. 11.00 do 12.15. Jeden opiekun może wziąć udział w 

biegu maksymalnie z dwójką dzieci, z których każde pobiera osobno numer startowy. 

Para pokonuje wspólnie, dowolnym tempem dystans 500 m na stadionie 

lekkoatletycznym. Liczy się wyłącznie udział, a nie czas w jakim zostanie pokonany 

wyznaczony odcinek.  

Osoby biorące udział w biegu komercyjnym również zachęcamy do wzięcia udziału w 

biegu rodzinnym, z rejestracją lub bez rejestracji, który to bieg będzie stanowił dla nich 

formę rozgrzewki przed biegiem głównym na 5 km. 

Nagrody do losowania: 

 wycieczka do Brukseli dla dwóch osób (rodzic/opiekun + dziecko) ufundowana 

przez Europosła Bogdana Wentę 

 2 loty balonem dla dwóch osób 

 rower młodzieżowy 

 2 hulajnogi 

 2 deskorolki 

  

   

 

 

 


