
Organizator:          Referat  Sportu w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta 
                              Siemianowice Śląskie  oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji “Pszczelnik” 
                              w Siemianowicach Śląskich 
Termin:                  6 października 2012 r. (sobota)
Start:                      godz. 11.00 - Park Pszczelnik
Zgłoszenia:            osobiście w Referacie Sportu UM Siemianowice Śląskie (pok. 33) oraz w siedzibie 
                              MOSiR “Pszczelnik”
Trasa:                     ok. 5,5 km (Park Pszczelnik - Pole Golfowe - Bażantarnia - Staw Rzęsa - Park Pszczelnik).
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Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Regulaminem imprezy „Bieg Jesieni/ Nordic Walking” i akceptuję zawarte  
w nim postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystywanie ich dla potrzeb „Biegu 
Jesieni/ Nordic Walking”, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z późn. zm). 

_____________________________________________________________________________________________ 
niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/ mojej córki: 
 
 
……………………….........             ………………………......... 
IMIĘ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ     NAZWISKO  OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 
Na udział w „Biegu Jesieni/ Nordic Walking”  organizowanym przez Referat Sportu w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie oraz MOSiR „Pszczelnik” w dniu 06.10.2012 r. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego 
syna/ córki pozwala na uczestnictwo w  tego typu imprezie sportowo-rekreacyjnej.  
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13.  Udział w Biegu oraz Nordic Walking jest bezpłatny.1.   Celem imprezy jest popularyzacja biegów oraz nordic 
walking wśród  mieszkańców  miasta  Siemianowice 

14.  Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na Śląskie.
życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej.

2.   Bieg  oraz  Nordic Walking mają formę rekreacyjną. 
15.   Na imprezę zabrania się wnoszenia środków 

  odurzających, tytoniu oraz napojów alkoholowych.3.   Organizatorem  Biegu  oraz  Nordic  Walking jest Referat  
Sportu  w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie oraz 16. Uczestnikom zabrania się zażywania środków    

wymienionych w pkt. 15 zarówno przed jak i w trakcie 
Biegu.4.   Uczestnikiem Biegu oraz  Nordic Walking może być każdy, 

bez względu na wiek. Dzieci i młodzież do lat 18 
przedkładają pisemną zgodę rodzica lub prawnego 17.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału 
opiekuna (formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Biegu oraz Nordic Walking osobom, co do których 
w Referacie Sportu, MOSiR “Pszczelnik” oraz na zostanie stwierdzone posiadanie lub spożycie 
stronie:www.um.siemianowice.pl/rekreacja/zgloszeniejesi jakichkolwiek środków wymienionych w pkt. 15.
en2012.pdf

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Karty  
5.    Zgłoszenia przyjmowane są w Referacie  Sportu Urzędu Zgłoszenia, co do której jest przekonany, że posiadający ją 

Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, pok. 33, uczestnik narusza warunki regulaminu podczas swojej 
w siedzibie MOSiR “Pszczelnik” oraz na starcie obecności lub uczestnictwa w imprezie.
w dniu Biegu.

19. Wypełnienie i podpisanie karty uczestnictwa  
6.  Wszyscy uczestnicy Biegu oraz Nordic Walking mają w  Biegu Jesieni oraz Nordic Walking uważa się za 

obowiązek zgłoszenia się przed startem do organizatorów równoznaczne z akceptacją regulaminu.
w celu odebrania  numerka startowego.

20. Uczestnik biegu akceptuje warunki i regulamin imprezy 
7.   Pierwszych 100 uczestników Biegu oraz Nordic Walking oraz wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych 

otrzymuje pamiątkę z Biegu, a każdy słodki upominek podczas Biegu do celów promocyjnych miasta oraz 
i napój po ukończeniu Biegu oraz zwróceniu numeru zamieszczenia i na stronie internetowej Urzędu Miasta 
startowego organizatorowi. Siemianowice Śląskie.

8.    Organizatorzy zapewniają szatnie.

9.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione w szatniach oraz na starcie/ mecie Biegu.

10.   Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu 
udział w Biegu.

11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział 
w Biegu oraz Nordic Walking wiąże się z zajęciami 
fizycznymi  oraz pociąga za sobą naturalne ryzyko 
i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała 
i urazów  fizycznych.

12.  W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział 
w Biegu oraz Nordic Walking, wymaga się ponadto złożenia 
przez rodzica lub prawnego opiekuna podpisu pod 
oświadczeniem o treści: “oświadczam o zdolności do 
udziału w Biegu Jesieni/ Nordic Walking przez co rozumie 
się potwierdzenie zgody na udział osoby niepełnoletniej 
w Biegu”.

 MOSiR “Pszczelnik”.

REGULAMIN “BIEGU JESIENI/NORDIC WALKING”
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 06.10.2012 r.



TRASA 
BIEGU JESIENI 

DYSTANS  5500 m


