
 

VIII   GMINNY BIEG ULICZNY  O PUCHAR 

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY MIELEC 

z okazji Święta 3-go Maja 

Chorzelów -  dnia 2 maja 2015 r.(sobota) 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 2015 r. /sobota/  godz. 11.00 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu  
39-331 Chorzelów 307 

      W turnieju mogą startować zawodnicy z terenu wiejskiej Gminy Mielec.  
 

4.  Program zawodów: 
10.30 – przyjmowanie zgłoszeń 
11.00 – otwarcie zawodów 
11.10 – 500 m  (dziewczęta i chłopcy)    - kl. IV – VI Szkoły Podstawowe 
11.30 – 1000 m (dziewczęta i chłopcy)    kl. I-III  Gimnazja 
12.00 -  1000 m (dziewczęta i chłopcy)    Szkoły  średnie 
12.30 – 1000 m (kobiety i mężczyźni)             dorośli 

5. Zgłoszenia: 
           Zgłoszenia uczestników do biegu ulicznego należy przesłać do dnia 
          29 kwietnia 2015r. drogą elektroniczna na adres:      
           e-mail: bozena.t@sokis.eu lub sokis_chorzelow@poczta.onet.eu 
          /w zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, szkoła / 
         lub w dniu zawodów do godz.11.00 
         Numery startowe w biegu przydziela organizator 
      

6. Nagrody: 
     Najlepsi zawodnicy w poszczególnych grupach wiekowych ( dziewczęta, 
chłopcy) otrzymają  puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe miejsca od I - VI 

           Grupy wiekowe: 
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowe  -  dziewczęta i chłopcy, 
- uczniowie gimnazjów -  dziewczęta i chłopcy, 
- uczniowie szkół średnich  - dziewczęta i chłopcy, 
- dorośli – kobiety i mężczyźni. 
 

        W każdej kategorii wiekowej (dziewczęta i chłopcy) przyznawane są  
          puchary za zajęcie I miejsca. 
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          Fundatorem pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych jest 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  
 

7. Koszty  organizacyjne pokrywa organizator. 
 

8. Uwagi: 
 

*  Trasa biegów- nawierzchnia asfaltowa 
  *  Zawody nie są ubezpieczone 

*  Szatnie - Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu  
*  Organizator zapewnia opiekę medyczną 
 

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 
prezentacji przeglądowych( bez wypłacania honorariów) 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 
 

 


