
REGULAMIN                                                                                                                                                       

,, Międzyprzedszkolnego  Świątecznego Biegu Przebierańców 2022”                                                                 

dla dzieci  z dębickich przedszkoli                                                                                                    

pod patronatem  Burmistrza Miasta Dębica  

 

Udział w MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM ŚWIĄTECZNYM BIEGU PRZEBIERAŃCÓW”                    

to:  pokonanie wyznaczonej trasy biegu ,wskazanie  zwycięzcy biegu  oraz wyłonienie 

najciekawszego stroju świątecznego spośród wszystkich zgłoszonych uczestników biegu. 

 

1. Cele imprezy :  

1.Popularyzowanie biegania jako najbardziej powszechnej i dostępnej aktywności ruchowej    

2.Propagowanie zdrowego stylu życia                                                                                                          

3.Promocja dębickich przedszkoli i miasta Dębica                                                                                 

4.Integracja dębickich placówek przedszkolnych ze środowiskiem lokalnym 

2. Organizator imprezy :  

Przedszkole Miejskie nr 4 w Dębicy   i   Dębicki Klub  Biegacza ,,Maratończyk”                            

Telefon kontaktowy  w sprawie biegu : 601859507 i  14  6813474 

3. Partnerzy : 

Urząd Miasta Dębica                                                                                                                        

MOSiR Dębica 

4. Charakter biegu: 

Bieg bezpłatny, finansowany ze środków własnych i  sponsorowanych  

5. Świadczenia  organizatora:  

Każdy uczestnik  otrzymuje : 

Pamiątkowy medal                                                                                                                                 

Numer startowy                                                                                                                                   

Gorąca czekolada                                                                                                                                  

Słodkości  

 

6. Termin i miejsce biegu 

Bieg odbędzie się  17 grudnia 2022 r./sobota/ w Dębicy  o godz. 13.00                                                     

podczas „Dębickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego”.   

Trasa  parady, marszu lub biegu  :  

Doświadczony  i profesjonalny biegacz poprowadzi uczestników od startu do mety.                         

( trasa: chodnik wokół rynku - jedna pętla ok.400 m) 

 

 



7. Uczestnictwo w  biegu 

Udział w biegu   mogą wziąć dzieci w wieku od 3-6 lat urodzone  w latach 2019-2016  

uczęszczające do dębickich przedszkoli.  

8. Przebieg imprezy 

Impreza biegowa składa się z dwóch etapów: 

Pierwszy etap to – Konkurs na  ,,Najciekawszy  biegowy strój świąteczny” 

Prezentacja  Świątecznych strojów  uczestników biegu   odbędzie się na płycie rynku  przed 

biegiem.                                                                                                                                                                          

Komisja będzie oceniać stroje uczestników   wg następujących kryteriów: pomysłowość, 

nawiązanie do motywu świątecznego oraz prezencję.                                                                                    

Komisja wyłoni zwycięzcę  w kategorii ,, Najciekawszy  biegowy strój świąteczny” ,któremu 

zostanie wręczona nagroda  i dyplom pamiątkowy . 

oraz 

Drugi etap  to -  Bieg  przedszkolaków wraz z opiekunem  na wyznaczonej trasie 

Każdy zawodnik  ma za zadanie pokonać  marszem lub biegiem wyznaczoną trasę ok. 400 m 

ze swoim opiekunem . Za ukończenie trasy  każdy przedszkolak otrzyma pamiątkowy dyplom 

i   medal. Dodatkowo wyłonione zostaną 3 pierwsze miejsca w kategorii ,,Najszybszy 

chłopiec dębickiego przedszkola”  i „Najszybsza dziewczynka z  dębickiego 

przedszkola”. Zwycięzcy   zostaną nagrodzeni. 

Program Imprezy :  

11:30-12:30 -  rejestracja  przedszkolaków -uczestników biegu w biurze zawodów     

                       ( opisany namiot na rynku ), 

13:00           - Start Biegu,  

13:20           - Koniec biegu -wręczanie medali i dyplomów dla kończących bieg,  

13:45           - Ogłoszenie wyników  -wręczenie dyplomów i nagród.   

 

Klasyfikacja  i nagrody: 

-Wszyscy uczestnicy Biegu ,którzy dotrą do mety  otrzymają pamiątkowy dyplom                                     

i medal.                                                                                                                                                                                 

-Przewiduje się   dyplomy i nagrody za I, II i III miejsce w kategorii.                                        

,, Najszybsza dziewczynka z dębickiego przedszkola”  i ,,Najszybszy chłopiec                                

z dębickiego przedszkola”.                                                                                                                             

- Nagrodzony zostanie również zwycięzca w kategorii ,,Najciekawszy  biegowy strój 

świąteczny”- dyplom i nagroda.                                                                                                         

--Dodatkowe klasyfikacje ,będą uzależnione  od pozyskania sponsorów i ilości 

uczestników.                                                                                                                               

-Wszystkie  dębickie przedszkola , których przedstawiciele wezmą udział  w  biegu   

otrzymają  pamiątkowy dyplom . 

 



9. Uwagi końcowe 

 Zawody odbędą się bez względu na pogodę z wyjątkiem  zaistnienia klęsk 

żywiołowych lub innych ekstremalnych warunków pogodowych stwarzających  

zagrożenie  dla uczestników. Do  rodzica lub opiekuna zawodnika należy ocena 

sytuacji i dostosowanie  ubioru do panujących warunków. 

 Prawo do biegu mają dzieci  zgłoszone w  dębickich przedszkolach  u wychowawców 

grup  w terminie do 06.12.2022,  limit przypadający na przedszkole  15 dzieci –                          

w przypadku większej grupy biegowej  z przedszkola prosimy o kontakt telefoniczny                

z organizatorem  biegu   tel.  14 6813474 lub 601859507 

 Wszyscy startujący zawodnicy   w dniu  biegu  muszą zostać zweryfikowani w biurze 

zawodów( muszla koncertowa na rynku) .  W momencie  weryfikacji  tj. odbioru                       

nr startowego obecność rodzica  lub opiekuna prawnego  jest obowiązkowa.  

 W dniu  biegu   dziecko pokonuje trasę pod warunkiem dokonania prawidłowego 

zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna. 

 Biuro zawodów będzie rejestrować zawodników w dniu biegu od godz. 11:30 -

12:30. W przypadku wolnych miejsc  po godz. 12:30  będzie można zarejestrować 

dzieci  nieuczęszczające  do przedszkoli dębickich. 

 Organizator zastrzega limit 285 uczestników łącznie ze wszystkich przedszkoli. 

 Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za dziecko. 

 Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego, 

który ponosi  związane z tym ryzyko. Rodzice / opiekunowie prawni przyjmują do 

wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 

naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała                             

i urazów fizycznych .Przekazanie Organizatorowi  prawidłowo wypełnionego 

Formularza Rejestracyjnego oznacza, że zgłaszający Uczestnika  do Biegu, rozważyli                 

i ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu                       

i dobrowolnie zdecydowali się podjąć to ryzyko, zgłaszając Uczestnika do Biegu 

wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

 Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie. Uczestnik może 

zakupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie. 

 Pobranie numeru startowego oznacza zapoznanie się z Regulaminem, jego akceptacją   

i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

 Uczestnicy mają obowiązek  stosowania się do poleceń organizatora  wolontariuszy 

oraz osób kierujących ruchem i zabezpieczających trasę  biegu. 

 Podczas  biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać  numer startowy zamocowany                        

w dobrze widocznym miejscu 

 

 

10. RODO 

Zgłoszenie uczestnictwa w  Biegu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. Ust. z r. 2016, poz.922)  

o ochronie danych osobowych oraz na wykonywanie zdjęć podczas biegu,  prezentacji 

strojów i ich rozpowszechnianiu na wszystkich polach eksploatacji opisanych w ustawie o 



prawie autorskim i prawach pokrewnych bez ograniczeń, również do celów promocyjnych 

biegu   i Gminy Miasta Dębica. 

Organizator zastrzega sobie prawo do  dokonania  zmian w powyższym  regulaminie  

Przystąpienie  do udziału w imprezie biegowej  jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

warunków niniejszego Regulaminu . 

 

 

 

Mamy nadzieję ,że uda nam się  wspólnie spotkać  

i pokonać  zaplanowany świąteczny dystans. 

 

 

Serdecznie zapraszamy  

 


