
REGULAMIN 
BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

I. ORGANIZATORZY 

 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. 
 

II. PARTNERZY  
- Publiczne Gimnzjum Nr 5, Kędzierzyn-Koźle, 
- Sekcja LA MMKS Kędzierzyn-Koźle. 

 
III. CEL 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu. 
2. Promocja miasta i gminy Kędzierzyn-Koźle. 
3. Wdrażanie dzieciom zasad bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. 
3. Wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu. 
4. 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 
 

 
                                Trasa biegu dzieci zaznaczona kolorem czerwonym 

 

                  
Legenda: 

BZ - Biuro Zawodów 

 

 
 
 
 



 V.   KATEGORIE WIEKOWE: 

 
 
 

 

Przedszkolaki rocznik 2007 i młodsze      - 100m 
D/CH klas I szkół podstawowych      – 250m 
D/CH klas II szkół podstawowych      – 250m  
D/CH klas III szkół podstawowych      – 300m  
D/CH klas IV szkół podstawowych      – 300m  
D/CH klas V szkół podstawowych      – 500m  
D/CH klas VI szkół podstawowych      – 500m  
D/CH szkół gimnazjalnych        – 1000m  
 

Trasa biegu dla szkół gimnazjalnych – 1000m 
   start ul. Pamięci Sybiraków – meta Rynek 

 

 
 

       
I. 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 01.06.2014 r. do 11.06.2014 r. Karty 
zgłoszeń można pobierać ze strony internetowej: www.mosirkk.pl oraz w dniu zapisów  
w wyznaczonym namiocie Organizatora w Rynku.  

 
VII.    NAGRODY: 

Wszyscy Uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy. 
Zawodnicy zajmujący I-III miejsce otrzymują statuetki. 

 

VIII.    PROGRAM ZAWODÓW: 
Weryfikacja zawodników – od godz. 700 do godz. 900  w Rynku, w wyznaczonym namiocie 
Organizatora. 
Godzina startu biegów dziecięcych:    

Przedszkolaki rocznik 2007 i młodsze - 100m godz. 915 – 920 



D/CH klas I szkół podstawowych      – 250m godz. 925 – 930 
D/CH klas II szkół podstawowych      – 250m godz. 935 – 940 
D/CH klas III szkół podstawowych      – 300m godz. 945 – 950 
D/CH klas IV szkół podstawowych      – 300m godz. 955  – 1005   
D/CH klas V szkół podstawowych      – 500m godz. 1010 – 1020 
D/CH klas VI szkół podstawowych      – 500m godz. 1025  – 1035 
D/CH szkół gimnazjalnych         – 1000m godz. 1040  – 1055 
 

      
IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Biuro Zawodów mieścić się będzie w Rynku w wyznaczonym namiocie Organizatora. 

 Uczestnicy biegów mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia przez 
rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna 
prawnego. 

 Wszyscy uczestnicy musza zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.  

 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 „IV Biegu Koziołków” pod 
patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

 Ostateczne interpretacje Regulaminu należą do Organizatorów. 
 

 


