
  

 

REGULAMIN 

DIRTY RUN ,,4Kids” 
Bledzew 14 września 2019 

 

1. CEL IMPREZY 

Promocja aktywności ruchowej wśród najmłodszych poprzez: 

1. popularyzację zabawy przez sport, 

2. zdobywanie umiejętności „zdrowej” rywalizacji przy jednoczesnej chęci współpracy, 

3. zachęcanie dzieci do podejmowania wysiłku fizycznego, 

A także: 

 promocja gminy Bledzew 

2. ORGANIZATOR 

Organizatorem jest Stowarzyszenie Bledzewska Organizacja Aktywnych- BOA. 

3. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW 

Dirty Run „4Kids” to wydarzenie nastawione na dobrą zabawę wśród dzieci, do której pretekstem 

jest aktywność fizyczna i rywalizacja o miano najlepszego. Rozstawione na trasie biegu przeszkody, 

zweryfikują sprawność, skoczność, siłę i umiejętności współpracy.  

Warunkiem odbycia się biegu Dirty Run „4Kids” jest zebranie minimalnej liczby chętnych – 15 

zawodników. 

4. TERMIN BIEGU 

14 września (sobota) 2019 rok,  Start – ok godz. 14:00-15:00. 

Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany godziny startu i przesunięcia uczestników 

pomiędzy seriami - informacje o tego typu sytuacjach zostaną przekazane startującym z 

odpowiednim wyprzedzeniem. 

5. MIEJSCE BIEGU 

Stadion sportowy w Bledzewie. 

  Trasa biegu na dystansie ok.500m – 600m zostanie wyznaczona na terenie stadionu sportowego w 

Bledzewie.  

6. PRZESZKODY 

Na trasie  poza samym dystansem zawodnicy będą musieli pokonać czekające na nich przeszkody, 

wśród których można wyróżnić: opony, zasieki, siatki, pajęczyny itp.  

7. POKONYWANIE PRZESZKÓD 

Każdy zawodnik musi pokonać na trasie wszystkie z przygotowanych przez organizatorów 

przeszkody. Dopuszcza się współpracę między uczestnikami przy pokonywaniu przeszkód.  

8. UCZESTNICTWO 

Dirty Run „4Kids”  przeznaczone jest dla dzieci w wieku 5-10 lat. 

  Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest: 

1. zgłoszenie dziecka przez opiekuna prawnego. 

2. podpisanie przez opiekuna prawnego zgody na udział dziecka w zawodach oraz oświadczenia 

o stanie zdrowia dziecka pozwalającym na start w biegu. 

9. ZASADY ZAPISÓW 

Zapisu należy dokonać poprzez podanie imienia i nazwiska dziecka, miejscowości zamieszkania oraz 

wieku (data urodzenia) jedną z wybranych metod: 

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: https://super-sport.com.pl/zapisy-
formularze.html 



- mailowo: boa.bledzew@gmail.com, 

- SMS: 609 730 433 

Zapisy przyjmowane będą od 13 sierpnia 2019 roku do 7 września 2019r. 

Zgłoszenie chęci wystartowania w biegu po wyznaczonym terminie i w dniu zawodów będzie 

rozpatrywane przez organizatorów na miejscu. 

Przewiduje się limit zgłoszeń w liczbie 30 uczestników. 

W przypadku przekroczenia maksymalnej liczby możliwych zgłoszeń, organizator zastrzega sobie 

prawo do zakończenia zapisów przed wskazanym czasem.  

10. OPŁATA STARTOWA 

Brak   

11. ŚWIADCZENIA 

Uczestnicy otrzymują: 

1. możliwość wzięcia udziału w biegu,  

2. pamiątkowy medal z logo imprezy bądź inny upominek poświadczający fakt ukończenia 

biegu (pod warunkiem dotarcia do mety) , 

3. dla najlepszych uczestników przewiduje się dodatkowe upominki/nagrody rzeczowe. 

12. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z opiekunów i samych uczestników 

musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi 

pokonywaniem występujących na trasie przeszkód. 

2. Opiekunowie najpóźniej w dniu startu podpisują odpowiednie oświadczenia o  zgodzie na 

start, o stanie zdrowia dziecka oraz, że dzieci startują na ich odpowiedzialność. 

3. Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady 

bezpieczeństwa, jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia 

organizmu pozostaje po stronie zawodników/opiekunów. 

4. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy 

zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź innej opieki. 

5. Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodników, tym samym nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione lub wyrządzone przez zawodnika. 

Każdy z opiekunów  jest odpowiedzialny za ewentualne ubezpieczenie dziecka we własnym 

zakresie. 

6. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje utratę zdrowia  

własnego lub u osób drugich, odpowiedzialność prawna spada na  osoby uczestniczące w 

zdarzeniu. 

13. DANE OSOBOWE 

Opiekunowie każdego z uczestników startujących w zawodach wyrażają zgodę (podpisując 

odpowiednie oświadczenie) na przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów związanych z 

realizacją zawodów. 

14. OCHRONA WIZERUNKU 

Opiekunowie każdego z uczestników DIRTY RUN „4Kids”  wyrażają zgodę (podpisując 

odpowiednie oświadczenie) na publikację wizerunku dziecka w relacjach z imprezy 

zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych 

biegu. 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się pod warunkiem zebrania minimalnej liczby zgłoszeń. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, o czym 
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poinformuje uczestników biegu z odpowiednim wyprzedzeniem. 

3. Wszystkie sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie, będą rozstrzygane na bieżąco 

przez organizatora. 



 

 

 

 


