
Załącznik nr 2 

 

REGULAMIN 

Integracyjnego Biegu Ulicznego 

organizowanego podczas pikniku „Policyjna odyseja 4: Służba nie drużba” 

PRZECISZÓW 

4 września 2021r. 

 

 I. Cel imprezy: 

• Popularyzacja biegów jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie 

warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny. 

• Propagowanie zdrowego trybu życia. 

• Integracja międzypokoleniowa. 

 

II. Organizator: 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeciszowie. 

Osobą odpowiedzialną za organizację Integracyjnego  Biegu Ulicznego jest dyrektor szkoły 

Ewa Sulikiewicz. 

 

Współorganizatorzy: 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie. 

 

III. Termin i miejsce biegu: 

Integracyjny bieg uliczny odbędzie się 4 września 2021r. (sobota). 

Start biegu MINI  o godz. 900 

Start biegu MAXI o godz.945  

 

 IV. Trasa biegu: 

 

Trasa MINI 

SP Nr 1 ul. Szkolna 93 – ul. Szkolna – do skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Kolonią – powrót do 

ul. Szkolna 93. 

 

Trasa MAXI 

SP Nr 1 ul. Szkolna 93 - ul. Szkolna - ul. Topolowa – ul. Stara Droga – polna droga do ul. 

Długiej - ul. Wąska - ul. Szkolna - SP Nr 1 ul. Szkolna 93. 



V. Zasady uczestnictwa: 

• Wszyscy uczestnicy do 18 roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego 

(druk do pobrania w sekretariacie szkoły). 

• Uczestnicy biegu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy.  

• Wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu 

Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru 

przez Policję, Straż Pożarną lub Organizatora miejsc niebezpiecznych, uczestnicy biegu 

zobowiązani są stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży lub Organizatora. 

• W trakcie biegu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie 

zaśmiecanie trasy biegu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu 

oraz innych środków odurzających. 

• W przypadku wycofania się z biegu uczestnik powiadamia Organizatora. 

• Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników stracone 

lub zniszczone podczas biegu, jak też za szkody wyrządzone przez uczestników, za które 

odpowiadają oni sami.   

• Każdy uczestnik biegu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci 

na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników biegu lub w których 

brali oni udział. 

• Uczestnicy biegu oświadczają poprzez zgłoszenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych, przez upoważnionych przedstawicieli Organizatora w celu 

uczestnictwa w Integracyjnym Biegu Ulicznym. 

• Wszyscy uczestnicy startując w biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków 

w relacjach z przebiegu biegu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach 

promocyjnych Organizatorów. 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w biegu jest 

równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość 

regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania. 

 

VI. Zgłoszenia: 

1. Rejestracja uczestników biegu odbywać się będzie od dnia 23 sierpnia 2021r. 

2. Przy rejestracji każdy uczestnik zobowiązany jest złożyć własnoręcznie podpisane 

oświadczenie ze swoimi danymi osobowymi oraz akceptacją regulaminu biegu. Za uczestników 

do lat 18 oświadczenie składają opiekunowie. Druki oświadczeń będą dostępne na stronie 

szkoły https://sp1przeciszow.edupage.org oraz przy zapisach w sekretariacie.  

 

https://sp1przeciszow.edupage.org/


 

VII.  Zasady bezpieczeństwa:  

1)  Integracyjny Bieg Uliczny odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, 

których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. 

2) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

W szczególności zabrania się przebiegania na przeciwny pas ruchu, nagłych zmian 

kierunku biegu itp. 

3)  Wszystkie osoby, które nie będą mogły ukończyć biegu – zgłaszają to organizatorowi 

poruszającemu się samochodem na końcu biegu.  

4) Samochody organizatora będą oznaczone Organizator – Bieg Uliczny. 

 

 VIII.  Świadczenia od Organizatorów: 

• udział w biegu jest bezpłatny, 

• bezzwrotny numer startowy, 

• ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, 

• opieka medyczna i ratownicza, 

• woda mineralna oraz ciastko  na podstawie bloczka otrzymanego na starcie.  

 

IX. Konkursy i nagrody: 

Organizatorzy przewidzieli puchary, nagrody itp. dla uczestników zabaw, konkursów 

i zawodów przeprowadzonych podczas Pikniku Szkolnego. 

 

Harmonogram biegu: 

 

Trasa MINI 

800– 855 – Zbiórka uczestników na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Szkolnej 93, 

przyjmowanie zgłoszeń do biegu. 

855 – 900 Zbiórka uczestników zgłoszonych do biegu. 

900 – Start biegu. 

915 – Meta - zakończenie biegu. 

 

Trasa MAXI 

930 – 945 - Zbiórka uczestników zgłoszonych do biegu. 

945 – Start biegu. 

1015 – Meta - zakończenie biegu. 

 



 

1030  - Piknik szkolny, a w nim pokazy: 

 Biura Historii i Tradycji  Komendy Głównej Policji, 

 Grupy Rekonstrukcji Historycznej Posterunku Policji Państwowej Powiatu Nowotarskiego 

z Nowego Targu, 

 Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień’39, 

 ratownictwa medycznego, 

 Straży Pożarnej OSP Przeciszów, 

a ponad to: 

 festiwal kolorów, 

 występ uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie, 

 gry i zabawy z nagrodami, 

 dmuchańce, 

 malowanie twarzy, 

 prażone, 

 grill, 

 domowe ciasto, wata cukrowa, napoje. 

 

 

Przeciszów, 15 lipca 2021                                       

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Przeciszowie 

mgr Ewa Sulikiewicz 


