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 REGULAMIN 
„BIEGU RODZINNEGO PO UNII EUROPEJSKIEJ” 

CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja biegów rodzinnych jako formy aktywnego spędzania czasu.  
2. Integracja rodzin – szczególnie rodziców/opiekunów prawnych z dziećmi. 
3. Poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży o Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

„Każdy ma szansę pojechać do Paryża i Disneylandu - wystarczy pobiec i mieć odrobinę szczęścia” 

ORGANIZATOR 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków – Wschód 

TERMIN 

Finał biegu wraz z losowaniem nagród odbędzie się 13 października 2018 r. /sobota/  
o godz. 14.00 – 15.15 przy Hali 100-lecia KS Cracovia, Al. Marszałka Ferdinanda Focha 40.  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Do udziału w biegu zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjalnych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.  

W biegu rodzinnym mogą startować pary – dziecko do 16 roku życia wraz  
z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą dorosłą. Rodzic może biec maksymalnie z dwójką dzieci  
(z każdym w osobnym biegu), z których każde pobiera nr startowy i kupon uprawniający do losowania 
nagród. 

Uczestnicy mają wspólnie do pokonania dystans 500 m. Razem para pokonuje dystans 1 km 
(500 m dziecko + 500 m rodzic/opiekun prawny). 

Zawodnicy (rodzic/opiekun prawny i dziecko) w dniu przeprowadzania zawodów muszą 
zarejestrować się biurze zawodów i pobrać: kupon do losowania, numer startowy z nazwą szkoły. 
Rejestracja do udziału w biegu odbywać się będzie już od godz. 13.30 przy Hali 100-lecia KS Cracovia.  

Rodzice/opiekunowie prawni przy rejestracji podpisują zgodę na udział podopiecznego  
w zawodach sportowych, oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach oraz zgodę 
na wykorzystanie zdjęć z imprezy w materiałach reklamowych wykorzystywanych przez organizatora.   
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NAGRODY 

Każda para uczestników otrzymuje dyplom oraz medal dla dziecka. W dniu 13 października 
2018 r. /sobota/ odbędzie się losowanie wyjątkowej nagrody głównej - wycieczki do Paryża 
(Disneyland) dla dwóch osób oraz innych atrakcyjnych nagród rzeczowych, m.in: rowerów, hulajnóg, 
deskorolek. Warunkiem uczestnictwa w losowaniu nagród jest obecność podczas losowania oraz 
posiadanie oryginalnego kuponu do losowania pasującego do kuponu, za pomocą którego 
organizator będzie losował nagrody (kupon wydawany przy rejestracji). Losowanie nagród odbędzie 
się o godz. 15.30. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  

2. Bieg zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne. 

3. Bieg ma charakter wyłącznie rekreacyjny. Nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja miejsc 
i czasów biegu. 

 


