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Regulamin „IV Biegu Bobra 2018” 

Nowogród Bobrzański, 25 sierpnia 2018 r. 

 

§ 1 Cel imprezy 

1. Celem „IV Biegu Bobra 2018” jest promocja Gminy Nowogród Bobrzański poprzez 

popularyzację biegania i aktywności sportowej, jako zdrowego sposobu na życie                 

i spędzanie wolnego czasu. 

§ 2 Organizatorzy 

1. Organizatorami „IV Biegu Bobra 2018” są: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego oraz 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Pocztowa 7, 66-010 Nowogród 

Bobrzański.  

2. Biuro zawodów mieści się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji,       

ul. Pocztowa 7, 66-010 Nowogród Bobrzański. 

 

§ 3 Termin i miejsce 

1.  „IV Bieg Bobra 2018” odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2018 roku (sobota) w godzinach 

17.00-18.00 na placu przy MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7. 

2. „IV Bieg Bobra 2018” odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych: 

a) Kategoria I bieg dla dzieci rocznik 2011 i młodsi (z podziałem na chłopców            

i dziewczęta) - bieg na dystansie 200 metrów, 

b) Kategoria II bieg dla dzieci rocznik 2010-2008 (z podziałem na chłopców 

i dziewczęta) - bieg na dystansie 400 metrów 

c) Kategoria III bieg dla dzieci rocznik 2007-2005 (z podziałem na chłopców 

i dziewczęta) - bieg na dystansie 600 metrów , 

d) Kategoria IV bieg dla dzieci rocznik 2004-2001 (z podziałem na chłopców 

i dziewczęta) - bieg na dystansie 1000  metrów, 

e) Kategoria V bieg dla dorosłych powyżej 18 roku życia (z podziałem na kobiety - 

bieg na dystansie 3000 metrów i mężczyzn- bieg na dystansie 5000 metrów) , 

f) Kategoria VI za najładniejszy strój dla dzieci, 

g) Kategoria VII  za najładniejszy strój dla dorosłych. 
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3. Bieg w każdej z kategorii wiekowych odbędzie się na wyznaczonych trasach, których 

szczegółowy opis wraz z określeniem dystansu zostanie opublikowany w dniu biegu. 

§ 4 Formuła zawodów - kostium 

1. Nie jest wymagany strój (przebranie) za bobra w kategoriach wiekowych określonych      

w § 3 punkt 2a- 2e „IV Biegu Bobra 2018”. 

2. Strój (przebranie) za bobra będzie oceniany osobno przed rozpoczęciem biegów  

w kategoriach określonych w § 3 punkt 2f i 2g. 

3. „Przebranie Bobra” powinno charakteryzować się elementami cechującymi bobry takimi 

jak: 

a) Kostium powinien posiadać wyraźnie zaznaczony ogon (długość ogona powinna 

pozwalać na swobodne poruszanie się oraz nie stwarzać zagrożenia dla innych 

uczestników biegu). 

b) Kostium powinien posiadać wyraźnie zaznaczone zęby bobra. 

c) Kostium powinien składać się z odzienia wierzchniego nawiązującego do skóry 

bobra.  

d) Kostium powinien kolorystyką nawiązywać do barw bobra. 

4. Każdy uczestnik deklarujący udział w kategorii VI i VII Biegu (§ 3 punkt 2f i 2g) 

zobowiązany jest do przygotowania przebrania we własnym zakresie i na własny koszt.  

5. Forma oraz styl wykonanego stroju są dowolne i zależą wyłącznie od inwencji twórczej 

uczestnika, z zastrzeżeniem wytycznych zawartych w § 4 punkt 3 Regulaminu.  

6. Ze względów bezpieczeństwa podczas „IV Biegu Bobra 2018” zabroniony jest udział osób 

poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze 

zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być 

niebezpieczne dla innych uczestników. 

 

§ 5 Zasady uczestnictwa dorosłych 

1. Każdy uczestnik chcący przystąpić do Biegu zobowiązany jest wypełnić „Formularz 

zgłoszenia wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia” (załącznik nr 1 do Regulaminu), który 

można pobrać ze strony internetowej MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim 

(http://www.mgoksir.pl/), strony internetowej Urzędu Miasta (https://nowogrodbobrz.pl/) 

lub też bezpośrednio w MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7             

w godzinach pracy placówki. 

http://www.mgoksir.pl/
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2. Wypełniony „Formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia” należy 

dostarczyć w formie papierowej do dnia 25 sierpnia 2018 r. do MGOKSiR w Nowogrodzie 

Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7. Formularz wraz z oświadczeniem można wypełnić również 

w dniu zawodów w godzinach 15.00-16.45. 

3. Każdy uczestnik startujący w biegu zobowiązany jest przed przystąpieniem do rywalizacji 

pobrać od Organizatorów numer startowy. 

4. Podczas pobrania numeru startowego uczestnik musi okazać dokument umożliwiający 

weryfikację danych. 

5. Wypełnienie „Formularza zgłoszenia udziału w biegu wraz z oświadczeniem o stanie 

zdrowia” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega 

sobie prawo do odrzucenia każdego „Formularza zgłoszenia wraz z oświadczeniem            

o stanie zdrowia”, 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. 

6. Wypełnienie „Formularza zgłoszenia wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia” jest 

równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922.). 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania 

i usuwania. 

8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb 

administracyjnych Organizatora związanych z organizacją „IV Biegu Bobra 2018”. 

 

§ 6 Zasady uczestnictwa dzieci 

 

1. Zapisy dzieci do udziału w biegu we wszystkich kategoriach wiekowych określonych w § 

3 punkt 2a, 2b, 2c, 2d, 2f odbywają się w dniu zawodów, tj. dnia 25 sierpnia 2018 roku 

w godzinach 15.00- 16.45 i mogą być dokonywane tylko przez dorosłego pełnoprawnego 

rodzica/opiekuna.  

2. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zawodach jest podpisanie „Formularz zgłoszenia 

udziału osoby niepełnoletniej wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia” przez dorosłego 

pełnoprawnego rodzica/opiekuna (załącznik nr 2 do regulaminu) wyrażającego zgodę na 

udział w „IV Biegu Bobra 2018” osoby niepełnoletniej i biorącego za nią 

odpowiedzialność w miejscu rejestracji.  
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3. Każdy uczestnik startujący w biegu zobowiązany jest przed przystąpieniem do rywalizacji 

pobrać od Organizatorów numer startowy. 

4. Podczas pobrania numeru startowego uczestnik musi okazać dokument umożliwiający 

weryfikację danych. 

5. Wypełnienie „Formularza zgłoszenia udziału osoby niepełnoletniej wraz z oświadczeniem 

o stanie zdrowia” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego „Formularza zgłoszenia udziału osoby 

niepełnoletniej wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia”, 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. 

6. Wypełnienie „Formularz zgłoszenia udziału osoby niepełnoletniej wraz z oświadczeniem o 

stanie zdrowia” jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2016 r. poz. 922.).  

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania 

i usuwania. 

8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb 

administracyjnych Organizatora związanych z organizacją „IV Biegu Bobra 2018”. 

§ 7 Nagrody 

1. W ramach udziału dzieci w „IV Biegu Bobra 2018” w kategorii I, II, III, IV i VI,  

przewidziano nagrody rzeczowe w postaci pamiątkowych medali, pucharów, dyplomów 

oraz dodatkowo dla kategorii VI podwójnych voucherów do kina (kategoria VI za 

najładniejszy strój dla dzieci).  

2. W ramach udziału dorosłych w „IV Biegu Bobra 2018” przewidziano nagrody, w 

następujących kategoriach: 

Kategoria V : „Za miejsce zajęte w biegu” dla kobiet 

a) I miejsce nagroda pieniężna w kwocie 600 zł (sześćset złotych) 

b) II miejsce nagroda pieniężna w kwocie 400 zł (czterysta złotych) 

c) III miejsce nagroda pieniężna w kwocie 200 zł (dwieście złotych) 

Kategoria V : „Za miejsce zajęte w biegu” dla mężczyzn 

a) I miejsce nagroda pieniężna  w kwocie 600 zł (sześćset złotych) 
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b) II miejsce nagroda pieniężna w kwocie 400 zł (czterysta złotych) 

c) III miejsce nagroda pieniężna w kwocie 200 zł (dwieście złotych) 

Kategoria VII: „Za przebranie” 

a) I miejsce nagroda pieniężna  w kwocie 600 zł (sześćset złotych) 

b) II miejsce nagroda pieniężna w kwocie 400 zł (czterysta złotych) 

c) III miejsce nagroda pieniężna w kwocie 200 zł (dwieście złotych) 

3. W ramach kategorii „Za przebranie” ocena kostiumów zostanie dokonana przez 

niezależną 3-osobową komisję powołaną w dniu zawodów przez organizatora.  

4. Komisja dokona oceny kostiumów według wytycznych zawartych w §4, ust. 3 

niniejszego regulaminu.  

5. Nagrody w ramach udziału dorosłych w „IV Biegu Bobra” zostaną przekazane przez 

organizatora w ciągu 14 dni przelewem na wskazane przez zwycięzców konto (kwota 

wolna od podatku). 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Wszyscy uczestnicy „IV Biegu Bobra 2018” biorą udział w biegu na własną 

odpowiedzialność. 

2. Uczestnicy „IV Biegu Bobra 2018” ubezpieczają się we własnym zakresie. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy. 

4. 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. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian                       

w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie 

http://www.mgoksir.pl/ lub https://nowogrodbobrz.pl/ 

6. Na czas trwania „IV Biegu Bobra 2018” Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

7. Na czas trwania „IV Biegu Bobra 2018” Organizator zapewnia  napoje dla uczestników 

biegu. 

8. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator „IV Biegu 

Bobra 2018” 

       Organizator 

 

http://www.mgoksir.pl/

