
 Regulamin 
 

Bieg Żołnierzy Wyklętych 
 

Pamięci Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój” – żołnierza Narodowych Sił 

Zbrojnych Kobyłka - Wołomin, 13.04.2019 rok 

 
 
 
1. Cel imprezy 
 
Popularyzacja biegania jako zdrowego sposobu na życie wśród mieszkańców 
Powiatu Wołomińskiego. 
 
Upamiętnienie „Żołnierzy Wyklętych” 
Promocja Gmin Kobyłka i Wołomin. 
 
 
2. Organizatorzy 
 
Stowarzyszenie Patriotyczno-Edukacyjne "Pamięć'' siedziba; Kobyłka. 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wicher w Kobyłce 
 
3. Patroni 
 
Starostwo Powiatu Wołomińskiego 
Burmistrz miasta Kobyłka 
 
Burmistrz miasta Wołomin 
 
4. Miejsce i Termin Startu 
 

- Bieg główny): 
 
13 kwietnia 2019. 

 
Kobyłka, ul. Wąska. Miejsce przygotowania uczestników do biegu na terenie 

zamkniętym Szkoły Podstawowej nr 2, 

 
Biuro zawodów czynne w godzinach 09.00–09.45, 
Dystans 3500 m, 

 



Start biegu 10.00, 
 

 
- Bieg dzieci:  
 
13 kwietnia 2019 
 

Ossów, ul. Matarewicza 148, Zespół Szkół, 
Biuro zawodów czynne w godzinach 09.30-10.30, 
Dystans 800 m, 

Start biegu 15 minut po zakończeniu Biegu głównego, ok. godz.10.45, 
 
Ceremonia zakończenia ok. 11.30. 
 
5. Klasyfikacje 
 
Bieg nie jest formą rywalizacji w rozumieniu przypisów sportowych. Uczestnicy są 
nagradzani za fakt uczestnictwa medalem pamiątkowym (100 pierwszych osób w 
Biegu głównym oraz 30 pierwszych osób w Biegu dzieci). 
 
6. Zgłoszenie i warunki uczestnictwa 
 
Zgłoszenia do biegów będą przyjmowane mailowo na adres: osir@kobylka.pl do          
czwartku 11 kwietnia 2019 do godziny 20.00. 
 
Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, wiek oraz informację, w którym biegu           
uczestnik bierze udział (Bieg główny lub Bieg dzieci). Przesłanie zgłoszenia jest           
równoznaczne z akceptacją Regulaminu biegu. 
 
W dniu Biegu zgłoszenia będą przyjmowane:  
- do Biegu głównego w Biurze zawodów w Szkole Podstawowej nr 2 w Kobyłce,  
w godz. 09.00-10.00, 
- do Biegu dzieci w biurze zawodów w Zespole Szkół w Ossowie w godz.              
09.30-10.30. 
 
Biegu Żołnierzy Wyklętych (Głównym) uczestniczyć mogą zawodnicy, którzy        
ukończyli 16 lat. Wymagane jest podpisanie oświadczenia o dobrym stanie zdrowia           
oraz zapoznanie się z treścią Regulaminu Biegu w Biurze Zawodów. W przypadku            
osób niepełnoletnich wymagane jest posiadanie zgody na udział w zawodach          
podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów, tj. „Oświadczenie 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 odpowiedzialności. Oświadczenie takie należy         
złożyć w Biurze zawodów (załącznik nr 1).  
Dokonując rejestracji uczestnik wyraża zgodę na poddanie si wymaganiom zawartym          
w niniejszym Regulaminie, w tym na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z           
Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U.             

mailto:osir@kobylka.pl


 

z 2016 r. poz. 922 z póź. zm. oraz Regulaminem. 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 związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe,         
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach.          
Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi        
warunek uczestnictwa w Biegu. Dane osobowe uczestników umieszczone w         
zgłoszeniu mogą być przetwarzane w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu. 
 

 
 
7. Obowiązki uczestników 
 
Każdy uczestnik ma obowiązek: 
 
Przestrzegać Regulaminu i poleceń organizatorów biegu,      
Rywalizować w sportowym duchu fair-play, 
 
Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników biegu. 
 
8. Punkty medyczne 
 
Na trasie biegu będą znajdować się punkty medyczne ruchome. 
 
 
Postanowienia końcowe 
 

1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy będą ewidencjonowani. 
 

2. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób         
poruszających się na: rowerach, wrotkach, deskorolkach, itp. oraz biegnących         
ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów         
mogących być niebezpiecznymi dla innych uczestników biegu. 

 
3. Zawodnicy skracający na trasie biegu zostaną zdyskwalifikowani. 

 
4. W przypadku, gdy uczestnik nie dokończy biegu schodzi z trasy w taki sposób 

by nie przeszkadzać innym uczestnikom biegu. 
 

6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Jednocześnie       
informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,        
zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,        
odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat        
bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem           
w Biegu. 

 
  



 

7. Uczestnik biegu startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi         
związane z tym ryzyko. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w           
biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i             
zagrożenia wypadkami , możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów         
fizycznych ( w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo        
wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że uczestnik rozważył i        
ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w           
Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu           
wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

 
8. Uczestnik posiada aktualne badanie lekarskie dopuszczające do startu w         

Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do         
udziału w Biegu. 

 
 

9. W przypadku urazu zawodnik zgłasza się do organizatorów, którzy zapewniają 
podstawową pomoc medyczną. 

 
10.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.         

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O         
zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie        
internetowej www. 

 
11.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania 

bez podania powodów. 
 

12.W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
  



Załącznik nr 1 
 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA  
W BIEGU ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH  

w dniu 13 kwietnia 2019r. 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………..  
nazwisko, imię rodzica (opiekuna prawnego) tel. kontaktowy 

 
 

……………………………………………………………………………………………..  
pesel rodzica / opiekuna 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 
 

……………………………………………………………………………………………..  
nazwisko, imię; rok urodzenia dziecka 

 
w Biegu Żołnierzu Wyklętych na dystansie: 

 
3,5 km 

 
800 metrów 

 
Oświadczam, że nie ma przeciwskazań do udziału mojego dziecka w biegu oraz że             
jego udział w biegu odbywa się za moją wiedzą i odpowiedzialnością. 
Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka zgłoszonego do biegu brak jest            
jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać        
jego udział w zawodach. 
Oświadczam, że dziecko zgłoszone do zawodów posiada aktualnie ubezpieczenie         
zdrowotne. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w          
formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia         
biegu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych             
(2016 r. poz. 922 z póź. zm). 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach         
informacyjnych dotyczących biegu. 
 
 
 
…………………………………………………. 

Data i podpis 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 2 

 
ZGODA NA UDZIAŁ 

W BIEGU ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH  
w dniu 13 kwietnia 2019r. 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………..  
nazwisko, imię 

 
……………………………………………………………………………………………..  

Rok urodzenia 
 

 
w Biegu Żołnierzu Wyklętych na dystansie: 

 
3,5 km 

 
Oświadczam, że nie na przeciwskazań do mojego udziału w biegu. Niniejszym           
oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w biegu. 
Oświadczam, że posiadam aktualnie ubezpieczenie zdrowotne. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu         
rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia biegu         
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (2016 r.              
poz. 922 z póź. zm). 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych         
dotyczących biegu. 
 
 
 
…………………………………………………. 

Data i podpis 
 


