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                                        załącznik nr 3     

 REGULAMIN   
                           III BIEGU KOZIOŁKÓW  

pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

 
 
I. ORGANIZATORZY 

 Urząd Miasta i Gminy Kędzierzyn-Koźle, 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

II. PARTNERZY  

 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, 

 Sekcja LA MMKS Kędzierzyn-Koźle. 
 

III. CEL 

 popularyzacja zdrowego trybu życia wśród młodzieży, 

 wdrażanie młodzieży do aktywnego uprawiania sportu, 

 bieg uliczno-przełajowy na dystansie 10 km. 
 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

 15.09.2013 r., Kędzierzyn-Koźle, 

 start - ul. Pamięci Sybiraków, meta – Rynek /na wysokości Miejskiej Biblioteki Publicznej/, 

 godz. 915 – biegi dzieci i młodzieży, 

 godz. 1050 – marsz Nordic Walking, 

 godz. 1130 – bieg główny. 
 

V. TRASA BIEGU GŁÓWNEGO 
Dystans 10 km o nawierzchni asfaltowej ulicami centrum starego miasta i szutrowo-gruntowymi 
alejkami parkowymi.  
OPIS PĘTLI: 
Rynek - ul. M. Skłodowskiej-Curie  - ul. Czechowa - ul. Czerwińskiego  -  Rynek -  ul. Anny - 
ul. Piramowicza - ul. Bohaterów Westerplatte  - ul. Kraszewskiego - ul. Zamkowa -              
ul. Zapolskiej - Planty - ul. Skarbowa - ul. Czechowa - ul. Targowa - ul. M. Konopnickiej -   



2 

 

ul. Pamięci Sybiraków - Rynek. Trzy pętle po 3300 m + 100 m (dobieg ul. Pamięci 
Sybiraków). 

 

Trasa biegu głównego zaznaczona kolorem czerwonym 

 

 

V.     UCZESTNICTWO 

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat i posiadają 
pisemną zgodę rodziców /opiekunów/. 

 
VI.    ZGŁOSZENIA 

Drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl 
Zgłoszenia w biurze zawodów: Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Piramowicza 30, Kędzierzyn-Koźle, 
w dniu 15.09.2013 r., w godz. 800 -1030 
Wszelkie informacje: 
tel/fax 77 481 60 74, informacje na stronie: www.mosirkk.pl, pytania: imprezy@mosirkk.pl 

 
VII.   KLASYFIKACJA  

 generalna kobiet i mężczyzn, 

 kategorie wiekowe: 
                   kat. M 20      do 29   lat            1996-1983          kat. K do 39 lat    
                   kat. M 30      30-39   lat            1982-1973          kat. K 40 + 
                   kat. M 40      40-49   lat            1972-1963           
                   kat. M 50 + 

                    

 kategoria sprawni  inaczej M i K /za okazaniem zaświadczenia o stwierdzeniu niepełnosprawności/ 
 

http://www.mosirkk.pl/
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VIII.  NAGRODY 

 klasyfikacje generalne: nagrody pieniężne za miejsca: M I-III, K I-III 
I     miejsce                      Puchar + 300 PLN 

 II    miejsce                      Puchar + 250 PLN 
 III   miejsce                      Puchar + 200 PLN 

 w kategoriach wiekowych  i pozostałych M i K -  puchary za miejsca I-III, 

 uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują: medal pamiątkowy, koszulkę okolicznościową,  
 
UWAGA: W przypadku większej liczby uczestników niż przewidziana, brakujące medale zostaną 
przesłane na koszt Organizatora. 

 
IX.    SPRAWY FINANSOWE 

 koszty organizacyjne ponoszą Organizatorzy, 

 koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące, 

 opłata startowa do 11.09.2013 r. wynosi 25 zł - kwotę opłaty startowej należy wpłacić na 
konto:    
69 1910 1136 3206 9459 5131 0001 z dopiskiem „III Bieg Koziołków” (dowód wpłaty należy 
przedstawić w dniu zawodów), 

 opłata startowa w dniu biegu tj. 15.09.2013 r. wynosi 40 zł, 

 z opłaty startowej zwolnione są osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 60 roku życia. 
 

X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 ostateczne interpretacje Regulaminu należą do Organizatorów, 

 miejsca parkingowe dostępne przy Urzędzie Miasta ul. Piramowicza 32, Kędzierzyn-Koźle  
(50 m od biura  zawodów), 

 depozyt rzeczy osobistych przyjmowany będzie w Publicznym Gimnazjum nr 1,                     
ul. Piramowicza 30, 

 pomiar czasu będzie prowadzony metodą elektroniczną, 

 nie przewidujemy udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 

 impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

 odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu „III Biegu Koziołków”, 

 zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do 
przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego, bieg odbywa się przy ruchu 
zamkniętym, dla biegu obowiązuje ruch prawostronny, 

 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników zawodów. 
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi  jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić   
w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu  
odpowiedzialności. Organizator jest ubezpieczony od NNW, 

 imprezy towarzyszące: biegi dzieci i młodzieży, marsz Nordic Walking, 

 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród po zakończeniu biegu głównego, 

 kategoria jest uznana jeśli wystartuje min. 3 zawodników, 

 biuro zawodów:  budynek Publicznego Gimnazjum nr 1, ul Piramowicza 30, Kędzierzyn-Koźle, 

 szatnie oraz prysznice dla uczestników biegu dostępne w Hali Sportowej Publicznego 
Gimnazjum nr 1, ul. Piramowicza 30, Kędzierzyn-Koźle, 

 na trasie będą ustawione punkty z wodą niegazowaną, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach 
fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych „III Biegu Koziołków” pod 
patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. 
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KARTA ZGŁOSZENIA                                              Nr startowy 

III BIEG KOZIOŁKÓW 15.09.2013 r.  
                                                                 (wypełnia organizator) 
                       

 

 

Nazwisko  

Imię   

Data urodzenia  -  -  

Kategoria                                              Kraj    

Klub   

Miejscowość 

Ulica   Numer 

Kod pocztowy  -  Poczta  

 
Niepełnosprawny    --------------------------- 
        Podpis zawodnika 

Informuję, że zapoznałam/em się z Regulaminem biegu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu. Oświadczam, że jestem 
zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie                         
i wykorzystanie danych osobowych oraz mojego wizerunku dla celów niniejszych zawodów zgodnie z art. 6 
ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

 
BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

I. ORGANIZATORZY 

 Urząd Miasta i Gminy Kędzierzyn-Koźle, 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

II. PARTNERZY  

 Sekcja LA MMKS Kędzierzyn-Koźle. 
 
III. CEL 

 popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia, 

 wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu, 

 wykorzystanie wartości, jakie niesie sport w rozwoju edukacji. 
 

IV. TRASA BIEGU: 

 Długość trasy w zależności od kategorii wiekowej zgodnie z pkt. V. 

 START: Rynek, META: Rynek 
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                                Trasa biegu dzieci zaznaczona kolorem czerwonym 

 

                  
Legenda: 

BZ -  Biuro Zawodów 

 

 V.   KATEGORIE WIEKOWE: 
       Rocznik 2005 - 2006     – 250m    
       Rocznik 2003 - 2004    – 300m   
       Rocznik 2001 - 2002    – 500m   

 Gimnazja, rocznik 1998 - 2000  – 1000m  
 

Trasa biegu dla szkół gimnazjalnych – 1000m 
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VI. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia zawodników od godz. 700 do godz. 900 w Rynku w wyznaczonym namiocie 
Organizatora.                      
Dzieci i młodzież naszej gminy prosimy o zgłaszanie się po numery startowe wraz ze zgodą 
rodziców do Działu Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych znajdującego się w Hali 
Sportowej „Śródmieście”,  al. Jana Pawła II 29, pok. nr 5 od 02.09.2013 r. do 11.09.2013 r. Karty 
zgłoszeń można pobierać ze strony internetowej: www.mosirkk.pl lub bezpośrednio w namiocie 
Organizatora. W dniu 15.09.2013 r. biuro będzie czynne w godz. 700 – 900. 

 
VII.    NAGRODY: 

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i medale. 
Zawodnicy zajmujący I-III miejsce otrzymują statuetki. 
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy posiadają pisemną zgodę rodziców 
/opiekunów/. 

 

VIII.    PROGRAM ZAWODÓW: 
Weryfikacja zawodników – od godz. 700 do godz. 900  na Rynku w wyznaczonym namiocie 
Organizatora. 
Godzina startu biegów dziecięcych:         Dziewczęta    Chłopcy 
 rocznik    2005 - 2006     – 250m            915 – 920  920 – 925 
 rocznik    2003 - 2004              – 300m            930 – 935  935 – 940 
 rocznik    2001 - 2002          – 500m            945  – 955   955 – 1005 

 Gimnazja, rocznik  1998 - 2000   – 1000m      1010  – 1020    1020  – 1030 
 

      
IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 biuro zawodów mieścić się będzie w Rynku w wyznaczonym namiocie Organizatora, 

 wszelkich informacji udziela MOSiR Kędzierzyn-Koźle tel. 77 481 60 74, 

 prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dziewcząt  i chłopców, 

 kategoria jest uznana jeśli wystartuje min. 3 zawodników, 

 Organizator podczas biegów dzieci zapewnia opiekę medyczną, 

 Organizator jest Ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników zawodów. 
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi  jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić  
w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika  w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu  
odpowiedzialności, Organizator jest ubezpieczony od NNW,  

 komunikat końcowy ukaże się na stronie: www.mosirkk.pl, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach 
fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych „III Biegu Koziołków” pod 
patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mosirkk.pl/
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WYPEŁNIĆ DRUKIEM 

KARTA ZGŁOSZENIA 

III Bieg Koziołków 15.09.2013 r. 
 

 

 

NUMER STARTOWY ....................................... 

NAZWISKO ............................................................... 

IMIĘ ............................................................................ 

ROK URODZENIA .................................................... 

SZKOŁA /PRZEDSZKOLE/ MIEJSCOWOŚĆ ...................................................... 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że dziecko     ............................................................................. 
(nazwisko i imię dziecka) 

jest zdolne do udziału w „III Biegu Koziołków” o Puchar Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w dniu 
15.09.2013 r.  w swojej kategorii wiekowej (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. 
Dz.U. Nr 101 poz.1095). Informuję, że zapoznałem się z regulaminem biegu. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku  dziecka dla celów niniejszych zawodów 
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883).  

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.......................................... 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

MARSZ NORDIC WALKING 

 
 I. CEL 

 popularyzacja Nordic Walking jako zdrowego stylu życia, 

 wdrażanie mieszkańców do aktywnego uprawiania sportu. 
 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 
Marsz Nordic Walking odbędzie się 15.09.2013 r. o godz. 1050 i jest imprezą towarzyszącą  
„III BIEGOWI KOZIOŁKÓW”.  

 

     III. TRASA MARSZU „ NORDIC WALKING” 
       Trasa i dystans: 

Dystans 3300 m o nawierzchni asfaltowej ulicami centrum starego miasta i szutrowo-gruntowymi 
alejkami parkowymi.  
START: Rynek - M. Skłodowskiej-Curie  - ul. Czechowa - ul. Czerwińskiego - Rynek - ul. Anny -          
ul. Piramowicza - ul. Bohaterów Westerplatte - ul. Kraszewskiego - ul. Zamkowa - ul. Zapolskiej - 
Planty - ul. Skarbowa - ul. Czechowa - ul. Targowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Pamięci Sybiraków  
META: Rynek /na wysokości miejskiej Biblioteki Publicznej/. 

 
UWAGA! Uczestnicy marszu Nordic Walking startują po biegu dzieci i młodzieży. 
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Trasa marszu zaznaczona kolorem czerwonym 

 

 

 
IV.  UCZESTNICTWO 

 W marszu Nordic Walking, startują osoby pełnoletnie. Wszyscy zawodnicy muszą zostać 
zweryfikowani w Biurze Zawodów w celu podpisania karty zgłoszeniowej. Uczestnik marszu 
podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki Regulaminu. Weryfikacja zawodników 
odbędzie się w biurze zawodów przy zapisach. 

 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy ponoszą  
w pełni odpowiedzialność za własne działania i zachowanie. 

 Marsz Nordic Walking ma charakter rekreacyjny w związku z czym będzie przeprowadzona 
klasyfikacja M i K, nie będzie prowadzony pomiar czasu. 

 Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom. 
 

V.   ZGŁOSZENIA  
Zgłoszenia do marszu przyjmowane będą w dniu 15 września 2013 r. w godzinach od 800 - 1015        

w biurze zawodów /oznaczonym namiocie Organizatora na RYNKU/. 
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu         
i dokonanie opłaty startowej w kwocie 10,00 zł.  

       Informacje: MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu, tel. 77 481 60 74 w godz. 700 -1500. 

VI.  NAGRODY 
Zawodnicy zajmujący czołowe lokaty w kategoriach M i K (I-III miejsce) otrzymają puchary.            
W ramach marszu Nordic Walking uczestnik otrzymuje: 

 wodę mineralną. 
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  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 

 Organizator nie zapewnia kijków do marszu Nordic Walking, 

 w trakcie trwania marszu Organizator zapewnia opiekę medyczną, 

 interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora biegu, 

 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników zawodów. 
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi  jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić   
w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu  
odpowiedzialności, Organizator jest ubezpieczony od NNW,  

 w sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach 
fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych „III Biegu Koziołków” pod 
patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

Marsz Nordic Walking 15.09.2013 r. 
 
NAZWISKO         ……………………………………………………………………………………….. 

IMIĘ                         ……………………………………………………………………………………….. 

DATA URODZENIA       ……………………………………………………………………………………….. 

PŁEĆ                      ……………………………………………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ          ……………………………………………………………………………………….. 

ULICA NR DOMU          ……………………………………………………………………………………….. 

KOD                      ……………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL                 ……………………………………………………………………………………….. 

 

Informuję, że zapoznałam/em się z Regulaminem marszu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji marszu. Oświadczam, że jestem 
zdolny do startu w marszu i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie                     
i wykorzystanie danych osobowych oraz mojego wizerunku dla celów niniejszych zawodów zgodnie z art. 6 
ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 
 
         

              
                                                                             
……………………………………………………. 

                    data i podpis zawodnika 
 
 
 

                                                                                                                 Organizator 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 w Kędzierzynie-Koźlu 

 

 


