
REGULAMIN Biegu „Waleczne Dzieciaki –Piaski Sahary” w dniu 10.09.2022 

CELE IMPREZY 

1.Rozpowszechnianie i popularyzacja aktywności ruchowej, w tym biegu z przeszkodami jako jej 
atrakcyjnej formy dla dzieci 
2.Zabawa poprzez sport. 
3.Przekazanie dzieciom idei fair play, solidarności i pomocy innym 
4.Integracja dzieci pełnosprawnych z dziećmi z niepełnosprawnościami 

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Waleczne Serca 
ul. Azaliowa 9 
85-485 Bydgoszcz 
tel. 604543474 
mail t.ol@wp.pl 

TERMIN I MIEJSCE 

1.Waleczne Dzieciaki – to nazwa biegu z przeszkodami dla dzieci. 
2.Impreza odbędzie się w dniu 10.09.2022 o godz. 12:00 w Bydgoszczy w miejscu zwanym 
„Bydgoska Sahara” przy ul. Inwalidów. Każdy uczestnik, w zależności od kategorii wiekowej 
będzie miał przypisaną indywidualną godzinę startu. Harmonogram biegów będzie dostępny od 22 
sierpnia 2022 
3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Imprezy. O ewentualnej zmianie 
uczestnicy będą poinformowani najpóźniej 22 sierpnia 2022r. 

TRASA BIEGU I PRZESZKODY 

1.Planowane dystanse oraz ilość przeszkód do pokonania: 
• grupa wiekowa - roczniki 2015-2020 ok. 500 m + ok. 10 przeszkód, 
• grupa wiekowa - roczniki 2008-2014 ok. 800 m + ok. 12 przeszkód, 

O przynależności dziecka do kategorii wiekowej liczyć się będzie rocznik dziecka. Różnica 
wiekowa uczestników w danym biegu wynosić będzie co najwyżej 2 lata 
2.Dobór kategorii wiekowej leży po stronie zapisującego dziecko rodzica. Rodzic jest świadomy 
dystansu i przeszkód na jaki zapisuje swoje dziecko i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne
skutki zapisu dziecka na zawody. 
3.Na trasie Imprezy rozstawione będą przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności, których 
pokonanie będzie wymagało działań indywidualnych, a także współpracy między uczestnikami 
Imprezy. Poszczególne przeszkody będą w różny sposób angażowały uczestników Imprezy, 
sprawdzając m. in. ich wytrzymałość, siłę, koordynację ruchową, odwagę czy umiejętność 
współpracy. Dla grup najmłodszych możliwa jest pomoc rodziców przy przeszkodach. Przeszkody 
nie mają atestu. 
4.Start każdej fali Imprezy odbędzie się w wydzielonej strefie startu. Uczestnicy będą startować w 
grupach ok. 20-30 osobowych 
5.Informacja, w której fali i o której godzinie uczestnik startuje będzie umieszczona na stronie 
internetowej oraz fb wydarzenia 
6.Cała trasa zostanie oddzielona od otoczenia (taśmą lub barierkami). Zakazuje się przekraczania 
zabezpieczeń. 



7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników 
Imprezy doznany w wyniku pokonywania ustalonej trasy i przeszkód w ramach Imprezy. 
8.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dystansu, trasy i rodzaju przeszkód Imprezy.

 
WARUNKI I UCZESTNICTWO 

1.Prawo startu w Imprezie mają osoby urodzone w latach 2008-2020, których opiekunowie prawni 
podpiszą wymagane przez Organizatora Oświadczenie i dostarczą je Organizatorowi podczas 
weryfikacji na miejscu startu Imprezy. 
2.Wymagane jest także dokonanie rejestracji na stronie internetowej zawodów oraz wpłata kwoty 
wpisowej na konto stowarzyszenia nr 02 1090 1072 0000 0001 4424 3158 przelewem lub 
płatnością elektroniczną 
3.Kwota wpisowego w pierwszym terminie do 31 lipca 2022 wynosi 25 zł 
Od 1 do 15 sierpnia 2022 - 30 zł
Od 16 do 31 sierpnia 2022 – 35 zł
Od 1 do 10 września 2022 – 40 zł pod warunkiem dostępności miejsc   
Od każdej wpłaty organizator zobowiązuje się przekazać min. 5 zł na na cel charytatywny
 
4.W dniu imprezy należy najpóźniej 30 min przed startem zgłosić się na miejsce startu Imprezy w 
celu weryfikacji danych, a także złożenia wypełnionego i podpisanego Oświadczenia, przy czym: 
Oświadczenie zawiera informację o stanie zdrowia dziecka dopuszczającym do startu, deklarację o 
starcie dziecka na odpowiedzialność opiekuna prawnego, akceptację Regulaminu, a także zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika imprezy. 
Brak akceptacji któregokolwiek z punktów oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem 
uczestnika do startu. 
5.W celu dokonania weryfikacji należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód 
osobisty, legitymacja, paszport, prawo jazdy) lub w przypadku pośredniczenia: kserokopię 
dokumentu tożsamości opiekuna prawnego uczestnika, wypełnione i podpisane upoważnienie oraz 
oświadczenie podpisane przez osobę reprezentowaną. 
6.Uczestnicy, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane, nie zostaną dopuszczeni do startu. 
7.Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy w tym pełne obuwie sportowe. 
8.Zgłaszając uczestnictwo małoletniego w zawodach, każdy rodzic/opiekun uczestnika oświadcza, 
że: 

• Dziecko bierze udział w Imprezie na odpowiedzialność rodzica/opiekuna z pełną 
świadomością zagrożenia wynikającego z charakteru Imprezy, które mogą polegać m.in. na 
ryzyku utraty zdrowia i życia. 

• Dziecko posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w 
Imprezie. 

• Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w
przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej. 

• Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 
wideo wizerunku, udzielając tym samym organizatorowi nieodpłatnej licencji na 
wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji. 

9.Limit miejsc w biegu wynosi: 600 osób. 
10.Czas biegu Uczestnika Imprezy nie będzie mierzony 
11.Z każdej biegnącej grupy będą wyłaniani zwycięzcy – 3 najszybsze osoby
12.W opłacie wpisowej jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
13.W formularzu rejestracyjnym uczestnik wybiera sobie kraj, który będzie reprezentować. 



 PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

1.Rodzice mają możliwość towarzyszenia najmłodszym dzieciom podczas pokonywania trasy 
biegu. Tym samym, rodzic zgadza się, iż: ma świadomość zagrożenia wynikającego z charakteru 
Imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia, i nie będzie z tego tytułu 
zgłaszać żadnych roszczeń, posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych oraz 
umożliwiający udział w Imprezie jako osoba towarzysząca przy dziecku, wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach 
telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej, wyraża zgodę na nieodpłatne 
wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku, udzielając tym samym
organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich 
polach eksploatacji. 
2.Uczestnicy biegu, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie 
obiektu, w którym odbędzie się Impreza zobowiązane są do przestrzegania zasad porządku i 
bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora, w tym: 

• Nie przekraczania zabezpieczeń ustawionych wzdłuż trasy biegu, 
• Nie wchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących Imprezę, 
• Używania przeszkód na trasie tylko w sposób zalecany przez Organizatora i tylko w ramach 

uczestnictwa w wyścigu, 
• Przekraczania dróg i ścieżek na trasie tylko w miejscach wyznaczonych . 

3.Ponadto, uczestnicy Imprezy, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na 
terenie obiektu, w którym odbędzie się bieg „Waleczne Dzieciaki”, mają obowiązek przestrzegania 
porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników 
Imprezy. 
4.Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają 
porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 
5.Osoby przebywające na terenie Imprezy nie mogą stwarzać swoim zachowaniem zagrożenia dla 
zdrowia lub życia swojego oraz innych. 
6.Organizator zapewnia opiekę medyczną  na terenie Imprezy. 
7.Organizator ma prawo nie dopuścić do biegu i usunąć z terenu Imprezy osoby wobec których 
występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających. 

OCHRONA WIZERUNKU 

Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Imprezy oraz kibice wyrażają zgodę na publikację ich 
oraz ich podopiecznych wizerunku w relacjach z Imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach 
(w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych Imprezy. 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1.Pisemne reklamacje i protesty wysłane na adres e-mail: t.ol@wp.pl rozpatrywane będą w 
przeciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora pisemnego zażalenia.
2.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie trwania Imprezy. 
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty lub zniszczenie przedmiotów 
własnych uczestnika w związku z uczestnictwem w Imprezie. 
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wydarzenia czy przełożenie terminu i 
zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone i wybrudzone ubranie i buty dziecka. 
6.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i 
wszelkich postanowieniach związanych z uczestnictwem w biegu Waleczne Dzieciaki. 


