
 

SZÓSTKA POGORII 
Regulamin IX Biegu Przedszkolaka  

 

1. Cele imprezy: 
- Upowszechnianie biegania wśród dzieci w wieku przedszkolnym, jako najprostszej formy 

aktywności ruchowej; 
- rozwijanie czynnego wypoczynku i wspólne spędzanie czasu wolnego dzieci z rodzicami. 

2. Organizatorzy: 
- Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej; 
- Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza; 
- Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 

 

3. Termin i miejsce: 
Zawody odbędą się 11 maja 2014 r. o godz. 11:00 w Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria III, 41-300 
Dąbrowa Górnicza, ul. Malinowe Górki. 
 

4. Trasa: 
Trasa długości ok. 150 m wyznaczona na plaży przy molo. 
 

5. Uczestnictwo: 
Uczestnikiem może być każde dziecko z roczników 2008, 2009, 2010, 2011, które posiada pisemną zgodę 
rodziców lub opiekunów prawnych z ich numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność 
rodzica lub opiekuna prawnego podczas weryfikacji i trwania zawodów. Formularz dostępny w biurze 
zawodów.  
 

6. Limit. 
Nie ma limitu zawodników. 

 
7. Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych: 
Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane bezpośrednio w dniu rozgrywania biegu, w biurze zawodów 
czynnym w godzinach 8:30 ÷ 10:30, a usytuowanym w pobliżu startu.  
 

8. Opłata startowa:  
Zawody są całkowicie bezpłatne.  
 

9. Nagrody: 
Wszystkie dzieci kończące bieg zostaną uhonorowane pamiątkowym medalem lub dyplomem.  
 

11. Pozostałe ustalenia 
- Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę; 
- Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego;  
- Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu na adres e-mail 

zawodnika podany w zgłoszeniu;  
- Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków;  
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie;  
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;  
- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator;  



- Uczestnik zawodów, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża zgodę 
na publikację wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych 
organizatora, patronów medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów. 
 


