
 

 

 

 

 

Regulamin Kolorowego Biegu Rodzinnego  

w ramach odchodów Dni Białej Piskiej  

21 czerwca 2019 r. 

 

 

 

 

 

I. Organizator: 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej 

- Urząd Miejski w Białej Piskiej- pod patronem honorowym Burmistrza Białej Piskiej 

II. Cele: 

1. Upowszechnianie i popularyzacja biegania jako czynnej i najprostszej formy 

wypoczynku. 

2. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport. 

3. Sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju. 

4. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych. 

5. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play i idei olimpijskich. 

6. Promocja miasta Biała Piska. 

III. Termin, miejsce: 

1. Bieg odbędzie się: 21 czerwca (piątek) 2019 r. o godz. 16:00. 

2. Długość trasy - od 1000 m. do 1500 m. 

3. Start o godzinie 16:00.  



4. Trasa wiedzie wyznaczonymi alejkami w Parku Miejskim w Białej Piskiej.  

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, bez względu na wiek i płeć. 

2. Warunkiem udziału w Kolorowym Biegu Rodzinnym jest stawienie się na 

starcie oraz posiadanie podpisanej zgody rodziców dla osób niepełnoletnich 

oraz podpisanie deklaracji przed startem biegu dla osób pełnoletnich. 

4. Każdy z uczestników otrzyma kolorowy proszek holi. 

3. Udział w biegu jest bezpłatny. 

VI. Nagrody 

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod 

oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz o stanie zdrowia 

pozwalającym na udział w zawodach sportowych. 

6. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować w biegu pod warunkiem złożenia pisemnej 

zgody opiekuna na udział w imprezie. 

V. Klasyfikacja 

1. W biegu nie będą prowadzone żadne klasyfikacje. 

2. Bieg posiada formułę otwartą, liczy się uczestnictwo. 

3. Organizator przewiduje okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników biegu. 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz urazy, które nastąpiły 

podczas biegu, oraz które wynikają z amatorskiego uprawiania sportu. 

3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia indywidualnego dla uczestników zawodów. 

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 

 


