
REGULAMIN TRENINGU CHARYTATYWNEGO 

Działyń, 20 czerwiec 2021 r. 

 

ORGANIZATORZY 

1. Urząd Gminy Zbójno. 

2. Działyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Żeromiak”. 

 

CEL  

1. Promocja Gminy Zbójno.  

2. Integracja lokalnej społeczności.  

3. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.  

 

TERMIN I MIEJSCE  

1. Zawody odbędą się w miejscowości Działyń przy Zespole Szkół w Działyniu (biuro wyścigu). 

2. Start biegów przewidziano na godz. 13:30. 

3. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów od godz. 12:30. 

4. Długość trasy biegu to 8 km (2 okrążenia), rajdu rowerowego 12 km (3 okrążenia) oraz nordic walking 4 km (1 

okrążenie). Trasa będzie poprowadzona w okolicach wsi w której będzie odbywać się trening i będzie miała 

charakter przełajowy.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA  

1. W zawodach może wystartować każdy kto w dniu zawodów ma ukończone 16 lat.  

2. Każdy zawodnik startujący w biegu ma obowiązek zgłosić swój udział. 

4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań do uczestnictwa w biegu, 

które będzie dostępne w biurze zawodów bądź na stronie www.zbojno.pl 

5. Każdy zawodnik zobowiązuje się do wpłacenia opłaty startowej co najmniej 20 zł. Pieniądze zebrane z wpisowego 

zostaną przekazane na leczenie Adriana z Golubia-Dobrzynia. 

6. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przedstawienia pisemnego oświadczenia, zgody osoby 

pełnoletniej, rodzica lub opiekuna prawnego.  

 

ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18.06.2021 roku pod nr tel. 790 209 024. 

2. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia bezpośredniego w biurze zawodów w dniu biegu.  

3. Opłatę startową będzie można uiścić na konto Stowarzyszenia – Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim nr:  

98 9551 0002 0101 5731 2000 0010 – z dopiskiem dla Adriana lub w biurze zawodów w dniu biegu.  

4. Organizator nie wystawia faktur VAT za udział w imprezie.  



ŚWIADCZENIA I NAGRODY  

1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal. 

2. W trakcie biegów obowiązuje klasyfikacja:  

- Kategoria bieg 1-3 kobiety; 

- Kategoria bieg 1-3 mężczyźni; 

- Kategoria 1-3 Nording Walking; 

- Kategoria 1-3 rajd rowerowy. 

3. Zawodnicy za zajęte miejsca 1-3 otrzymają nagrody w postaci pucharów. 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator nie zapewnia opieki medycznej i ubezpieczenia w takcie biegu. Wszyscy startujący zawodnicy 

zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach 

biegowych, które będzie dostępne w biurze zawodów bądź na www.zbojno.pl. 

2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

3. Bezpośrednio po zakończeniu każdego biegu odbędą się dekoracje zwycięzców.  

4. W trakcie zawodów na terenie Zespołu Szkół w Działyniu odbędą się biegi dziecięce. Długość tych biegów będzie 

dostosowana dla każdej grupy wiekowej oraz do możliwości wyznaczenia trasy na terenie obiektu. Do startu w nim 

zostaną dopuszczone wszystkie dzieci których rodzice zgłoszą się do biura zawodów i wypełnią pisemną zgodę o 

starcie dziecka w zawodach sportowych. Każde dziecko otrzyma medal pamiątkowy.  

5. Uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania bezpieczeństwa oraz zasad fair play podczas całego biegu. 

6. Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie stosować się do poleceń służb zabezpieczających oraz Organizatora. 

7. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi biegu 

nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania 

w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez 

organizowanych Gminę Zbójno, udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście 

udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych organizatora, w 

prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i 

promocją imprezy oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich 

poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani 

żadnym organizacjom. 

9. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator. 


