
Regulamin Charytatywnych Biegów dla Dzieci 
 
1. Organizator 
 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM 
ul. Regis 2, 32-700 Bochnia 
http://www.auxilium-fundacja.org.pl 
www.biegsolny.pl 
 
 
Biegi dla dzieci odbywają się w ramach imprezy towarzyszącej pod nazwą: 
 
V Charytatywny Bieg o Pierścień św. Kingi. 
 
 
2. Termin, Miejsce, Dystans 
 
Biegi odbędą się 6 lipca 2019 r. (sobota) Start Park Rodzinny Uzbornia w Bochni - obok 
Amfiteatru. 
Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godzinę 15:00. 
Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników. 
 
Biegi dla dzieci będą rozgrywane w klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w 
następujących kategoriach wiekowych (godziny startu podane orientacyjnie) 
 

• Bieg Bąbla (ur. 2015 i młodsi) dystans: 100 metrów, godzina 15.00 
• Bieg Krasnala (ur. 2011 – 2014) dystans: 500 metrów, godzina 15.15 
• Bieg Juniora (ur. 2002 – 2010) dystans: 1000 metrów, godzina 15.30 

 
W przypadku biegu dla Bąbla dopuszcza się asystę rodzica (opiekuna) 
  
 

3. Cel – Idea Biegów 
 

• Pozyskanie środków na leczenie oraz rehabilitację Filipa Kamyczka – 
podopiecznego Fundacji AUXILIUM 
 

• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 
 

 
• Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu 

 
 

4. Kontakt 
 
e-mail: biurozawodow@biegsolny.pl 
strona biegu: www.biegsolny.pl 
 
Biuro Zawodów:  
Bistro Mała Czarna w Parku Rodzinnym Uzbornia, ul. Widok 1,  



32-700 Bochnia  
czynne: 6 lipca 2019 r. od 13:00 do 14:30 
 
Organizatorzy: Maria Daniec, tel.  508-058-640 
                         Marcin Gibała, tel. 781-192-432 
 
 

5. Warunki zgłoszenia, zasady uczestnictwa 
 

• Do zawodów dopuszczeni są zawodnicy urodzeni w 2002 roku i młodsi 
• Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia oraz 

wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego (załącznik nr 1) 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. 

• Zgłoszenia do biegów odbywać się będą przez wypełnienie formularza zgłoszenia – 
oświadczenia dziecka poprzez stronę biegu: www.biegsolny.pl (zakładka: Bieg dla 
Dzieci) lub na miejscu zawodów w dniu 6 lipca 2019 r. od godziny 13:00 do 14:30 

• Formularz oświadczenia należy przekazać Organizatorowi w dniu 6 lipca 2019 r. roku 
najpóźniej do godziny 14:45 

• 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 zostało wypełnione niezgodnie z prawdą oraz do 
zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione 
przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu  

• Nie zapewnia się Uczestnikom biegów jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 
zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia 
obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub 
uczestnictwem dziecka w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

• Zawodnik może brać udział w biegu na jednym dystansie 
• Przy bramie startowej będzie wydzielona strefa dla zawodników, do której rodzice i 

kibice nie mają wstępu 
• Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, zgodnie z 
obowiązującymi w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i 
Młodzieży AUXILIUM założeniami ochrony danych osobowych - RODO. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, 
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które 
mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, stronach 
internetowych na potrzeby reklamowe i promocyjne 

• Ze względu bezpieczeństwa w biegach zabroniony jest udział osób poruszających się 
na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp.  

• Udział w biegu dla dzieci jest bezpłatny. Podczas zgłoszenia uczestnika w dniu 
zawodów będą zbierane darowizny do puszek na leczenie i rehabilitację Filipa 
Kamyczka. 

  
 



6. Klasyfikacje, nagrody, limity 
 

• Nie będzie prowadzona klasyfikacja zwycięzców w ramach poszczególnych biegów. 
• Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają pamiątkowy 

medal oraz dyplom 
• Każdy zapisany uczestnik biegu otrzyma słodki upominek 
• Limit uczestników wynosi 300 osób 

 
 
7. Darowizna 
 
 
Osoby, które chcą udzielić darowizny na rzecz Filipa Kamyczka proszone są o dokonanie 
przelewu według następujących zasad: 
 Darowiznę należy przekazać przelewem na konto fundacji Auxilium. 
Numer subkonta 42 2490 0005 0000 4600 7625 3989 
Alior Bank Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży 
Auxilium, ul. Regis 2, 32-700 Bochnia z opisem tytułu: „darowizna dla Filipa Kamyczka w 
Biegu dla Dzieci”.  
• Darowiznę można przekazać w Biurze Zawodów w dniu 6.07.2019 r. (do puszki – zbiórka 
publiczna). 

 
Darowizna raz wniesiona i przekazana na rzecz podopiecznych nie podlega zwrotowi. 
 
 
8. Uwagi końcowe 
 

• Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika 
biegów, 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy 
• Organizator ma prawo zamknąć listę uczestników wcześniej niż w dzień 

zawodów i ustalić inny limit dzieci startujących. Informacja taka zostanie podana 
do wiadomości na stronie biegu. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w 
Regulaminie.  

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

www.biegsolny.pl 
• W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator  
• Rodzice i opiekunowie podpisując Oświadczenie (Załącznik nr 1) wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do rejestracji uczestnika.  
• Postanowienia Regulaminu są zgodne z RODO.  

 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik nr 1 
 

1. Wyrażam zgodę na udział ……………………………………… 
…………………………………….. w Charytatywnym Biegu dla dzieci, który 
odbędzie się dnia 06.07.2019 r. w Bochni (Park Rodzinny Uzbornia); 

2. Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem Charytatywnego Biegu dla dzieci i 
akceptuję wszystkie jego postanowienia; 

3. Potwierdzam, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w Biegu.  
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i zgłaszanego przeze mnie dziecka danych 

osobowych w celu rejestracji do Charytatywnego Biegu dla dzieci.  
 
 
 

…………………………….  
                podpis 

 
                      
         

 
  
 


