
 
XI GMINNY BIEG ULICZNY  O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 

MIELEC 

z okazji Święta 3-go Maja w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
Chorzelów -  dnia 2 maja 2018 r.(środa) godz. 11.00 

 
1. Cel  imprezy:                                                           

 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
 
2. Organizatorzy: 

    Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą  w Chorzelowie 
 

3. Termin i miejsce: 
              2 maja 2018 r. /środa/  godz. 11.00 
              Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu, 39-331 Chorzelów 307 
 

4. Program zawodów: 
 
10.30 - przyjmowanie zgłoszeń 
11.00 - otwarcie zawodów 
11.10 - 500m (dziewczęta i chłopcy) - kl. IV - VI Szkoły Podstawowe 
11.30 - 1000m (dziewczęta i chłopcy) - kl. VII Szkoły Podstawowe oraz II-III Oddziały Gimn. 
12.00 - 1000m (dziewczęta i chłopcy) (open) - Szkoły  Ponadgimnazjalne 
12.30 – 2 100m (kobiety i mężczyźni)  (open) - dorośli 
 
5. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia uczestników uczniów Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych do biegu 
ulicznego należy przesłać do dnia 27 kwietnia 2018r. drogą elektroniczną na adres:  
bozena.t@sokis.eu (w zgłoszeniu proszę podać tylko ilość uczestników) 
Pozostałe grupy wiekowe mogą zgłaszać uczestnictwo również  w dniu zawodów do 
godz.10.50 
Numery startowe w biegu przydziela organizator. 

           
6. Nagrody: 

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach wiekowych (dziewczęta, chłopcy) miejsca  
od I-III otrzymają  puchary i dyplomy  
Grupy wiekowe: 
- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - dziewczęta i chłopcy, 
- uczniowie klas VII  sz. podst. i oddziałów gimnazjalnych - dziewczęta i chłopcy, 
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - dziewczęta i chłopcy, 
- dorośli - kobiety i mężczyźni. 
Wszyscy  uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale.  
 
7.Uwagi: 
* Koszty  organizacyjne pokrywa organizator 
* Każdy niepełnoletni uczestnik biegu musi dostarczyć od rodziców bądź opiekunów pisemną 
zgodę, potwierdzającą dobry stan zdrowia, zezwalający na udział w biegu (załącznik nr 1) 
* Trasa biegów - nawierzchnia asfaltowa 
* Zawody nie są ubezpieczone 
* Szatnie - Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu  
* Organizator zapewnia opiekę medyczną 

mailto:bozena.t@sokis.eu


 
 
 
 

Informacje dodatkowe: 
 
 - Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego  
    podczas przeglądu za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych oraz na  
    przetwarzanie swoich danych osobowych przez SOKiS Chorzelów. 
 - Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystania 
   materiałów z biegu ulicznego w mediach oraz realizacji nagrań i różnorodnych publikacji 
   dokumentujących, promujących i popularyzujących Gminny Bieg Uliczny. 
 - Wyniki biegu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej  
    organizatora oraz w mediach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr. 1 do regulaminu biegu ulicznego 
 

Oświadczenie 
 

 Wyrażam zgodę na udział syna/córki ………………………………………………………………. 
                                                                                                ( imię i nazwisko) 
 
w XI Biegu ulicznym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Mielec  w dniu 2 maja 2018r.  
w Chorzelowie 
 
 
……………………………………………….                                …………………………………………………………..        
Miejscowość, data                                             czytelny popis rodzica/opiekuna – tel. kontaktowy 


