
Regulamin 
Biegów Urodzinowych ulicami Miasta Skórcz  

Skórcz, 20 maja 2017 r. 

 

Organizator: 

• Urząd Miejski w Skórczu, ul. Główna 40, 83-220 Skórcz 

• Miejski Ośrodek Kultury w Skórczu, ul. 27 Stycznia 4, 83-220 Skórcz 

 
Cel imprezy: 

• Promocja zdrowego trybu życia 

• Popularyzacja biegów masowych jako ogólnodostępnej formy rekreacji 

• Rekreacja ruchowa jako forma nawiązywania nowych kontaktów  

 

Wykaz biegów: 

• Bieg Przedszkolaka na terenie Parku Miejskiego – dystans około 300 m 

• Bieg dla klas I-III na terenie Parku Miejskiego – dystans około 300 m 

• Bieg Główny ulicami miasta na dystansie około 3 km 

 

Program minutowy: 

• 16.00 - Otwarcie imprezy przez Burmistrza Miasta 

• 16.15 - Start do Biegu Przedszkolaka z terenów zielonych przy scenie 

• 16.30 - Start do Biegu dla klas I - III z terenów zielonych przy scenie 

• 16.45 - Start do Biegu Głównego z ulicy Parkowej (przy przedszkolu)  

• 17.15 - Wręczenie nagród dla najlepszych zawodników oraz quiz z nagrodami dla 
uczestników biegu 

• 18.00 - Część artystyczno - rozrywkowa 
 

Nagrody: 

• W Biegu Przedszkolaka dla wszystkich uczestników przewidziano pamiątkowe 

medale, dyplomy. 

• W Biegu dla klas I-III przewidziano nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych 

zawodników i zawodniczek  oraz dla wszystkich uczestników biegu pamiątkowe 

medale oraz dyplomy 

• W Biegu Głównym przewidziano puchary dla trzech najlepszych zawodników i 

zawodniczek oraz medale  i udział w losowaniu nagród rzeczowych dla wszystkich 

uczestników biegu 

 

Sprawy organizacyjne: 

• Organizator nie zapewnia szatni 

• Udział w biegu odbywa się bez dodatkowych zapisów 

• Zawodnicy którzy skrócą trasę biegu lub nie ukończą trasy w ciągu 30 min nie biorą 

udziału w losowaniu nagród.  

• Losowanie nagród odbędzie na podstawie numerków otrzymanych na mecie biegu 

głównego. 

 

Postanowienia końcowe: 

• Interpretacja regulaminu należy do Organizatora Imprezy.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za ewentualne kolizje  i wypadki na  trasie 

spowodowane  z  winy  Uczestnika  oraz  za  wypadki  i  zdarzenia  losowe  zaistniałe 

podczas dojazdu uczestników na teren Imprezy i w czasie powrotu z niej.  



• Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku 

Uczestników  niepełnoletnich  odpowiedzialnością  za  udział w  Imprezie  obarczeni  

są ich  opiekunowie  prawni/rodzice).   

• Organizator oraz wszystkie osoby działające w  jego imieniu lub z  jego upoważnienia  

związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności  

za  szkody  osobowe,  rzeczowe  i  majątkowe  uczestników,  które  wystąpią  przed,  

w trakcie lub po Imprezie.  

• Uczestnicy  ponoszą  odpowiedzialność  cywilną  za  wszystkie  szkody  wyrządzone z 

własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.  

• Organizator  nie  zapewnia  Uczestnikom  jakiegokolwiek  ubezpieczenia  na  życie, 

zdrowotnego, od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, 

odniesionych  obrażeń,  śmierci  lub  szkód,  jakie  mogą  wystąpić  w  związku  z  

obecnością  lub udziałem Uczestników w  Imprezie,  oraz  nie  ponosi  z  tego  tytułu  

odpowiedzialności  oraz  nie  jest  zobowiązany  do  zaspokajania  jakichkolwiek  

roszczeń odszkodowawczych z tym związanych.  

• Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

• Trasę biegu zabezpieczać będzie: 

- Policja 

- Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej  

- Wolontariusze  

 

Trasa Biegu Głównego: 
 

 

 
 

 

 

 



Trasa Biegu Przedszkolaka i Klas I-III (PARK MIEJSKI) 
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