
Regulamin Beskidzka Kids 

CHARAKTER ZAWODÓW 

1. Zawody Beskidzka Kids mają charakter biegu przełajowego na czas, po wyznaczonej 
trasie. Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonej trasy. 
2.  Biegi dla dzieci odbywają się jako impreza towarzysząca Salamandra Ultra Trail.  

TERMIN I MIEJSCE. DYSTANS 

1. Bieg odbędzie się 14.04.2018 r. 
2. Start, Meta oraz Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Goleszowie, przy OSP w 
Goleszowie, ul. Szkolna; 
3. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godzinę 11:00. Biuro zawodów będzie czynne od 
godz. 10:00 
4. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników. 
Dopuszczalny jest start w kategorii starszego rocznika. 
5. Biegi dla dzieci będą rozgrywane na 500 metrowej pętli w klasyfikacji dziewcząt i chłopców 
w następujących kategoriach wiekowych: 
a. Maluch (rocznik do 2011), dystans ok. 250m (1/2 pętli) - limit 20 miejsc; 
b. Kadet (rocznik 2008-2010), dystans ok. 500m (1 pętla) – limit 30 miejsc; 
c. Junior(rocznik 2005-2007), dystans ok. 1000m (2 pętle) – limit 30 miejsc; 
d. Nastolatek (rocznik 2002-2004), dystans ok. 1500m (3 pętle) – limit 20 miejsc; 
W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 zawodników, zgłoszeni 
uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej 
kategorii każdorazowo decyduje Organizator. 

WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2002 roku i młodsi. 

2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia poprzez 

wypełnienie i oddanie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do 

udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział 

w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność i uiszczenie opłaty 

startowej. Zgłoszenia należy dokonać w Biurze Zawodów w dniu 14 kwietnia 2018 r. od 

godziny 10:00 do godziny 10:45. Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w Biurze 

Zawodów. Dokonanie zgłoszenia wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego 

Oświadczenia, 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. 

3. Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma numer startowy, który należy przypiąć w miejscu 

widocznym. 

4. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. 

5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb 

administracyjnych i analitycznych. 

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do 

przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, 

używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów 



pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, 

a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych w 

celach związanych z relacją z przebiegu zawodów, jego reklamą i promocją. 

7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających 

uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach 

elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony 

internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na 

możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny 

czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do 

uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, 

udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez 

powiadomienia, w celu reklamy i promocji. 

8. Ze względów bezpieczeństwa w biegach zabroniony jest udział osób poruszających się na 

rowerach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wchodzenia na trasę osób trzecich 

oraz wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 

uczestników. Tylko uczestnicy z kat. I (Maluchy) mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna. 

9. Udział w biegach dla dzieci jest płatny i kosztuje 10zł. 

KLASYFIKACJA I NAGRODY  

1. W ramach poszczególnych biegów będzie prowadzona klasyfikacja. Trzej najlepsi 

uczestnicy z każdej kategorii otrzymają pamiątkowy medal. 

2. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają pamiątkowy 

dyplom. 

 

UWAGI KOŃCOWE  

1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika. 

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

3. 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. 

4. 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 www  

5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

ORGANIZATOR 

GOLESZÓW 15.03.2018R. 

ORGANIZATORZY 
Bieg organizuje zespół w składzie: 
Ewa Stanna 

Jakub Stanny 

Organizator: 
Fundacja „Pro Vitae” 



Ul. Cieszyńska 35 
43-426 Dębowiec 
Numer KRS: 0000545388 
NIP: 548-266-88-73 
Regon: 360855576 
Konto: ING Bank Śląski SA 21 1050 1070 1000 0090 3123 1682 
strona www: beskidzka160.pl 

Współorganizator: 
Gmina Goleszów 
Współpraca: 
Joannici 

 


