
Regulamin biegów dla dzieci 

rozgrywanych podczas IV Jutrosińska Dycha 

10 Lipec 

I. Organizator 

Stowarzyszenie Przyjaciół Jutrosińskiego Sportu, 

Urząd Miasta i Gminy Jutrosin 

II. Cele 

 Promocja miasta i gminy Jutrosin, 

- propagowanie zdrowego stylu życia, 
- popularyzacja biegania.. 

III. Termin, miejsce, dystans. 

10 Lipec 2022  
 
godzina 13:00-biegi dla dzieci  
 
 
Rynek w Jutrosinie. 

Biuro zawodów czynne od 10-12:30 zlokalizowane będzie na Rynku w Jutrosinie  

Biegi dla dzieci będą rozgrywane w następujących kategoriach: 

godzina 13:00  rocznik 2019 i młodsi  dystans ok 50m 

ok. godz 13:15 rocznik 2018 do 2016 dystans  ok .100 m 

ok godz 13:40 rocznik 2015 do 2013 dystans ok. 500m 

ok godz 14:00 rocznik 2012 do 2010 dystans ok 750m 

ok. godz.14:10 rocznik 2009 do 2007 dystans ok. 1200m 

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa. 

1. Do zawodów dopuszczeni będą dzieci i młodzież do rocznika 2007. 

2. zapisy do biegu będą dostępne na stronie euforiabiegacza.pl oraz w dniu biegu w 

liczbie ?. 

3. Rodzic może biec z dzieckiem tylko w najmłodszej grupie wiekowej tj. 2019 i 

młodsi, warunkowo dopuszcza się start z rodzicem w starszych grupach jedynie na 

końcu stawki,aby nie utrudniać startu oraz rywalizacji fair play innym uczestnikom. 

4. Jeżeli liczba startujących w danym roczniku będzie zbyt duża , dopuszcza się 

podzielenie biegu na dziewczynki i chłopców. 

5. Opiekunowie zobowiązują się do stosowania zasad i wymogów bezpieczeństwa 



organizatora ( przestrzeganie wydzielonych stref ). 

 

6. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest prawidłowe wypełnienie 

Formularza Zgłoszeniowego oraz  Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o 

zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, 

wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią 

odpowiedzialność.  Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz 

Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w dniu 10.07.2022r. Wypełnienie 

Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego 

Formularza Zgłoszeniowego lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, 

że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego 

uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki 

Regulaminu.  

7. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze 

zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich 

poprawiania i usuwania. 

8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb 

administracyjnych i analitycznych. 

9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do 

przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub 

filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz 

innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na 

potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w 

Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby 

komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 

10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do 

nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i 

nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na 

wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, 

gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. 

Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów 

związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik 

oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia 



jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, 

udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, 

informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji w/w zawodów. 

11. Opłata ? 

 

 

V. Klasyfikacje i nagrody 

1.  Będzie prowadzona klasyfikacja w ramach poszczególnych biegów. 

2. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają medale. 

VI. Uwagi końcowe 

1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - 

uczestnika. 

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas 

imprezy. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub 

części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne 

postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w 

Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do 

Organizatora.  

5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 


