
                                                  Szkoła Podstawowa
im. Szarych Szeregów 

w Sieciechowicach 

Regulamin Gminnego Biegu Niepodległości 2022 

1. Organizator

Organizatorem Gminnego Biegu Niepodległości 2022 jest Szkoła Podstawowa Z Oddziałem 
Przedszkolnym im. Św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie oraz Szkoła Podstawowa im. 
Szarych Szeregów z Sieciechowic.

Współorganizator: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

2. Cel

1) Popularyzacja biegania jako formy rekreacji fizycznej
2) Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej
3) Integracja środowiska biegowego
4) Promocja leśnych terenów Gminy Iwanowice 
5) Uczczenie Święta Niepodległości

3. Termin i miejsce

- 10 listopada 2021 r. godzina  10:00
- kompleks leśny Goszcza – Polanowice, start: punkt edukacyjny na polanie św. Mikołaja 

( dojazd od strony Zalesia)

W ramach imprezy odbędą się 2 konkurencje:

1) Bieg uczniów szkół podstawowych
• klasy IV – VI 

◦ dziewczęta -  bieg na 500 m
◦ chłopcy -  bieg na 700 m

• klasy VII i VIII
◦ dziewczęta -  bieg na 800 m
◦ chłopcy -  bieg na 1000 m

2)  Sztafeta dla uczniów szkół podstawowych
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• klasy IV – VI 
◦ dziewczęta -  2 x 500 m
◦ chłopcy -  2 x 500 m

• klasy VII i VIII
◦ dziewczęta -  2 x 1000 m ◦ 
chłopcy -  2 x 1000 m

4. Uczestnicy :

• W konkurencjach będą brać udział uczniowie szkół podstawowych. Każda szkoła
zgłasza udział swojej 12 osobowej drużyny.

5. Trasy

• Bieg uczniów szkół podstawowych oraz Sztafeta odbędzie się na drodze 
szutrowej kompleksu leśnego  

• Przebieg tras będzie oznaczony przez Organizatorów taśmą biało-czerwoną oraz 
tablicami z kilometrażem. 

6. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą  telefonicznie lub mailowo na adres Szkoły
Podstawowej  z  Oddziałem  Przedszkolnym  im.  Św.  Franciszka  z  Asyżu  w
Poskwitowie. Zgłoszenia dla szkół, dla uczestników oświadczenia oraz zgody na
wykorzystanie wizerunku stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
Formularz zgłoszeniowe oraz oświadczenia należy złożyć organizatorowi w dniu zawodów.

7. Finansowanie i nagrody

1) Całość kosztów ponoszą Organizatorzy.
2) Szkoły do trzeciego miejsca otrzymają nagrody i puchary
3) Wszyscy uczestnicy otrzymają medale
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8. Harmonogram*

10:00 – oficjalne otwarcie biegów
12:00 – zakończenie biegów, regeneracja, wspólne ognisko
12.30 -  ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

*Organizator dopuszcza zmiany w niniejszym harmonogramie. 

9. Informacja dotycząca umieszczania wizerunku na stronach internetowych i 
facebook’u.

 
           Gminny Bieg Niepodległości jest imprezą plenerową i otwartą. W trakcie imprezy będą 
wykonywane zdjęcia które zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatora i 
partnerów oraz profilach społecznościowych instytucji – Facebook.

10. Dane osobowe

Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy pn. 
Bieg Niepodległości przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwanym dalej RODO)

11.Postanowienia końcowe

Pomiar czasu prowadzi Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji 
tego regulaminu. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.


