
REGULAMIN  
III BIEGU LEŚNEGO 

 
 
1. ORGANIZATOR 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą  
w Osiecznicy oraz Wolontariatem Parowa i Sołectwem Osiecznica – Kliczków. 
 
2. CELE IMPREZY 

1. Uświadamianie dzieciom jak można aktywnie i przyjemnie spędzić wolny czas bez 
używek. 

2. Upowszechniania wzorców i postaw sportowych, jako alternatywne spędzanie wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży. 

3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie sięganiu po alkohol przez 
młodzież. 

4. Odkrywanie zainteresowań przez sport. 
5. Nawiązywanie relacji interpersonalnych. 

 
3. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 25 września  2021 r. (sobota) 
2. Start-Meta, Kliczków przy Zamku Kliczków (cmentarz koni) 
3. Otwarcie biura zawodów godz.: 09:00 
4. Uroczyste otwarcie imprezy godz.: 09:50 

 
4. UCZESTNICTWO  

1. Uczestnikami mogą być wszyscy chętni bez względu na miejsce zamieszkania.  
- bieg przedszkolaka do 6 lat (podział na chłopców i dziewczęta),  
- bieg dla dzieci od 7 do 15 lat w 3 kategoriach wiekowych (I kat. 7-9 lat, II kat. 10-12 lat,  
III kat. 13-15 lat) z podziałem na chłopców i dziewczęta, 
- bieg Strażaka z MDP . 

2. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów. 
3. W przypadku zgłoszeń grupowych (np. szkoła, stowarzyszenie) za uczestników 

odpowiada opiekun grupy.  
 
5. OPŁATY  
Udział w biegach - bezpłatny.  
 
6. ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia wyłącznie online. 
2. Karty zgłoszeniowe do pobrania ze strony www.gosir-osiecznica.pl lub w świetlicach 

wiejskich na terenie Gminy Osiecznica. 
3. Zgłoszenia można przesłać pocztą elektroniczną pod adresem email: gosir@gosir-

osiecznica.pl lub dostarczyć osobiście  do świetlic wiejskich do godz. 15:00 do dnia 
20.09.2021 r. 

4. Weryfikacja uczestników oraz nadanie numerów startowych w dniu imprezy. 



5. Biuro zawodów czynne od 9:00 do 9:50. 
6. O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. 

 
7. TRASA I DYSTANS  

1. trasa: Trasa crossowa, tereny zielone, zalesione, teren zróżnicowany.  
Nawierzchnia szutrowa, ziemna.  

2. Dystans: 
a) Bieg STRAŻAKA z MDP - dystans: 780 m  
b) Bieg PRZEDSZKOLAKA  - trasa biegowa  – ok. 250 m  
c) Bieg dzieci  

- kat. I – trasa biegowa – ok. 500 m  
- kat. II – trasa biegowa – ok. 780 m 
- kat. III- trasa biegowa- ok. 1560m (2 okrążenia)  

 
8. NAGRODY  
W każdym biegu zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal oraz nagrody za 3 pierwsze miejsca. 
 
9. ŚWIADCZENIA DODATKOWE  
Wszystkim zawodnikom biorącym udział w imprezie organizator zapewnia  opiekę  medyczną. 
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania 

imprezy .  
3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu biegów. 
4. Organizator informuje o możliwości rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani 

także uczestnicy i kibice imprezy, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę wchodząc na 
wydarzenie.  

5. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na 
wszystkich możliwych polach emisji.  

6. Odwołania i protesty rozstrzyga organizator. 
7. Biegi odbędą się zgodnie z niniejszym regulaminem.  
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik 1 
 
 
 

Osiecznica dnia 25.09.2021 r. 
 
 
 
 

..................................................... 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna  
................................................................................ 
adres zamieszkania  
 
 
Oświadczenie opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 
 
Jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej: 
 
 (imię i nazwisko, data urodzenia syna/córki,/podopiecznego/podopiecznej*) 
.................................................................................................................................................... 
 
informuję, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Biegu Leśnego i zobowiązuję się do 
przestrzegania oraz : 
– wyrażam zgodę  na udział  syna/córki,/ podopiecznego/  podopiecznej* 
-oświadczam,   że   stan   zdrowia   mojego   syna/córki   /podopiecznego/podopiecznej*   
pozwala   na udział w Biegu. 
–oświadczam, ze  z tytułu  ewentualnego uszczerbku  na  zdrowiu w związku  z udziałem   
w  biegu osoby   małoletniej   ,   podlegającej   mojej   opiece   nie   będę   żądał   jakichkolwiek   
roszczeń   od organizatora biegu  
      – zgadzam się na filmowanie, fotografowanie dziecka oraz wykorzystanie danych 
osobowych obecnie i przyszłości przez organizatorów dla potrzeb klasyfikacji i promocji 
 
Nr telefonu opiekuna:  
...................................................................... 
 
 
Podpis………………………………………………………. 
 
 
 
 


