
BIEG MIKO£AJEK I MIKO£AJÓW 
NORDIC WALKING 

 
4 GRUDNIA 2010 r.  

KARTA ZGLOSZENIE
Organizator: Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki Urzêdu Miasta Siemianowice 

Œl¹skie oraz MOSiR „Pszczelnik” 
Termin: 4 grudnia 2010 r. (sobota) 

Start: godz. 11.00 – MOSiR „Pszczelnik” 

Zg³oszenia: osobiœcie w Referacie Rekreacji, Sportu i Turystyki UM Siemianowice 
Œl¹skie (pok. 33a) oraz w siedzibie MOSiR „Pszczelnik” 

Trasa: 5 km (MOSiR „Pszczelnik” – Pole Golfowe – Ba¿anciarnia – MOSiR 
„Pszczelnik”) 

Uczestnictwo: wszyscy chêtni i zdolni do biegu 
    

NUMER STARTOWY  
 
KARTA ZG£OSZENIA BIEG MIKO£AJEK I MIKO£AJÓWI/ NORDIC WALKING,  

 IMIÊ                          NAZWISKO  
 

DATA URODZENIA       P£EÆ  
   
 

 DZIEÑ                 MIESI¥C            ROK                          K   M 
 

ADRES  
 

 
 

ULICA                          NR DOMU                              NR MIESZKANIA  

 
 
 

                     KOD                                           MIEJSCOWOŒÆ  

 
  /   /     

                                               DATA        
 

         PODPIS  
 

Oœwiadczam, ¿e zapozna³em siê / zapozna³am siê z Regulaminem imprezy „Bieg Miko³ajek i Miko³ajów/ Nordic Walking” i akceptujê 
zawarte w nim postanowienia. Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystywanie ich dla potrzeb 
„Biegu Miko³ajek i Miko³ajów/ Nordic Walking”, zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z póŸn. zm). 

_____________________________________________________________________________________________ 
niniejszym wyra¿am zgodê na udzia³ mojego syna/ mojej córki: 
 
 
……………………….........             ………………………......... 
IMIÊ OSOBY NIEPE£NOLETNIEJ     NAZWISKO  OSOBY NIEPE£NOLETNIEJ 

 
Na udzia³ w „Biegu Miko³ajek i Miko³ajów/ Nordic Walking”  organizowanym przez Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki Urzêdu 
Miasta Siemianowice Œl¹skie oraz MOSiR „Pszczelnik” w dniu 04.12.2010 r. Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e stan zdrowia mojego 
syna/ córki pozwala na uczestnictwo w  tego typu imprezie sportowo-rekreacyjnej.  
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REGULAMIN “MIKO£AJEK I MIKO£AJÓW/ 
NORDIC WALKING”

SIEMIANOWICE ŒL¥SKIE 04.12.2010r.

1. Celem imprezy jest popularyzacja biegów    
oraz nordic walking wœród  mieszkañców  miasta  
Siemianowice Œl¹skie.

2. Bieg  oraz  nordic  walking maj¹ formê 
rekreacyjn¹.

3. Organizatorem  biegu  oraz  nordic  walking 
jest Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki Urzêdu 
Miasta Siemianowice Œl¹skie oraz MOSiR 
“Pszczelnik”.

4. Uczestnikiem biegu oraz  nordic walking mo¿e 
byæ ka¿dy, bez wzglêdu na wiek. Dzieci 
 m³odzie¿ do lat 18 przedk³adaj¹ pisemn¹ zgodê 
rodzica lub prawnego opiekuna (formularz 
zg³oszeniowy dostêpny jest w Referacie 
Rekreacji, Sportu  i Turystyki, MOSiR 
“Pszczelnik” oraz na stronie: 

5. Zg³oszenia przyjmowane s¹ w Referacie 
Rekreacji, Sportu i Turystyki Urzêdu Miasta 
Siemianowice Œl¹skie, ul. Jana Paw³a II 10, pok. 
33a, w siedzibie MOSiR “Pszczelnik” oraz na 
starcie w dniu biegu.

6. Wszyscy uczestnicy biegu oraz nordic walking 
maj¹ obowi¹zek zg³oszenia siê przed startem do 
organizatorów w celu wydania numerka 
startowego.

7. Wszyscy uczestnicy biegu oraz nordic walking 
otrzymaj¹ pami¹tkê z biegu, s³odki upominek i 
gor¹c¹ herbatê po ukoñczeniu biegu oraz 
zwróceniu numeru startowego organizatorowi 
(liczy siê kolejnoœæ zg³oszeñ).

8. Organizatorzy zapewniaj¹ szatnie.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za 
rzeczy pozostawione w szatniach oraz na starcie/ 
mecie biegu.

10. Uczestnik zaœwiadcza, ¿e stan jego zdrowia 
umo¿liwia mu udzia³ w biegu.

11. Uczestnicy przyjmuj¹ do wiadomoœci, ¿e 
udzia³ w biegu oraz nordic walking wi¹¿e siê
 z zajêciami fizycznymi  i poci¹ga za sob¹ 
naturalne ryzyko i zagro¿enie wypadkami 
odniesienia obra¿eñ cia³a i urazów  fizycznych.

i

     
www.um.siemianowice.pl/rekreacja/zgloszeniezima20
10.pdf

12. W przypadku osób niepe³noletnich bior¹cych 
udzia³ w biegu oraz nordic walking, wymaga siê 
ponadto z³o¿enia przez rodzica lub prawnego 
opiekuna podpisu pod oœwiadczeniem o treœci: 
“oœwiadczam o zdolnoœci do udzia³u w Biegu 
Miko³ajek, Miko³ajów/ nordic walking przez co 
rozumie siê potwierdzenie zgody na udzia³ osoby 
niepe³noletniej w biegu”.

13. Udzia³ w biegu oraz nordic walking jest 
bezp³atny.

14. Uczestnik biegu/nordic walking wyra¿a  zgodê 
na zamieszczenie zdjêæ na stronie internetowej 
organizatora.

14. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek
 ubezpieczenia na ¿ycie, zdrowotnego lub od
 odpowiedzialnoœci cywilnej.

15. Na imprezê zabrania siê wnoszenia œrodków
odurzaj¹cych, tytoniu oraz napojów 
alkoholowych.

16. Uczestnikom zabrania siê za¿ywania œrodków  
wymienionych w pkt. 15 zarówno przed jak i w 
trakcie biegu.

17. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do 
odmowy udzia³u w biegu oraz nordic walking 
osobom, co do których zostanie stwierdzone 
posiadanie lub spo¿ycie jakichkolwiek œrodków 
wymienionych w pkt. 15.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do 
odrzucenia Karty  Zg³oszenia, co do której jest 
przekonany, ¿e posiadaj¹cy j¹ uczestnik narusza 
warunki regulaminu podczas swojej obecnoœci 
lub uczestnictwa w imprezie.

19. Wype³nienie i podpisanie karty uczestnictwa  
w  Biegu Jesieni oraz nordic walking uwa¿a siê 
za równoznaczne z akceptacj¹ regulaminu.


