
Regulamin Sztafety Pokoleń wokół Rynku 

- imprezy towarzyszącej III Biegowi Papieskiemu po Szpik 

 

1. Organizator - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach 

2. Termin - 06.10.2013r.(niedziela), godz. 13.30. 

3. Miejsce - Rynek w Pniewach 

4. Cel  imprezy: 

a. popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia bez używek 

b. popularyzacja biegów ulicznych 

c. propagowanie więzi międzypokoleniowej wśród mieszkańców Gminy Pniewy 

d. propagowanie idei przeszczepów 

5. Zasady rozgrywania biegu / sztafety: 

a. sztafeta składa się z 3 osób:  dziadek lub babcia / wnuk lub wnuczka / mama lub 

tata 

b. wiek dziadków i rodziców jest nieistotny, dzieci muszą uczęszczać w roku szkolnym    

    2013/2014 do przedszkola. 

c. każdy z uczestników ma do pokonania dystans  83m (start i meta jest w tym samym   

    miejscu 

d. kolejność startów : jako pierwszy startuje dziadek/babcia, drugi jest rodzic, na 

ostatniej  zmianie biegnie dziecko 

e. organizator zapewnia  opiekę medyczną 

6. Postanowienia końcowe: 

a. każdy uczestnik sztafety otrzymuje pamiątkowy medal oraz pamiątkową koszulkę 

b. każdy uczestnik nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć rekreacyjno- 

    ruchowych 

c. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków  

    podczas imprezy 

d. zgłoszenia sztafet na załączonych drukach należy przesłać do Przedszkola Miś, 

    Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK lub do sekretariatu  do 30.09.2013r do godz.   

    10.00. 

e. więcej informacji na stronie www.osirpniewy.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGŁOSZENIE RODZINNEJ SZTAFETY WOKÓŁ RYNKU 

 

PNIEWY,  06.10.2013r. 

RODZINA ………………………………………………… 

 
Oświadczamy, że nie posiadamy przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zawodach 

sportowo-rekreacyjnych. 

Znane nam są postanowienia regulaminu biegu i konsekwencje  z tym związane. 

Przyjmujemy do wiadomości, że organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, pozostawiając tę kwestię we własnym  zakresie uczestników; nie ponosi 

tym samym odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju. 

Szatnie są traktowane jako przebieralnie. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych 

osobowych w zakresie publikacji swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w mediach 

elektronicznych i papierowych. 

Wyżej przedstawione dane przyjmujemy do wiadomości i potwierdzamy własnoręcznym podpisem. 
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