
REGULAMIN  

„VII Biegu Mikołajkowego 

Skępe, 10 grudnia 2022 r. 

 

I. Cel imprezy:  

1. Popularyzacja biegania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie 

warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.  

2. Propagowanie zdrowego trybu życia.  

3. Integracja społeczności lokalnej. 

4. Upowszechnianie biegania w terenie. 

 

II. Organizator:  

 

Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe,  

e-mail: r.krajewski@skepe.pl, www.skepe.pl 

 

III. Patronat medialny: 

 

RADIO Hit   

 

 

IV. Termin i miejsce biegu:  

„VII Bieg Mikołajkowy”  

odbędzie się 10 grudnia 2022 r. (sobota).  

Start biegów dla dzieci o godz. 13:15 (Szkoła Podstawowa w Skępem, ul. Al. 1-go Maja 89, 

87-630 Skępe );  

Start biegów dorosłych o godz. 14:00 (Szkoła Podstawowa w Skępem, ul. Al. 1-go Maja 89, 

87-630 Skępe) 

zbiórka i zapisy od 11:30.00 do 13:00 

 

 

 

 

http://www.skepe.pl/


 

V. Trasy biegu i 

Trasa biegu głównego liczy 5 km (mapa w załączeniu). 

Biegi dziecięce: 100 m, 200 m, 300m, 400 m, 500 m 

Biegi prowadzony są na drogach zaliczanych do kategorii dróg gminnych.  

Bieg Główny: Start i Meta: Szkoła Podstawowa w Skępem, ul. Al. 1-go Maja 89, 87-630 Skępe  

Biegi dziecięce: Start po trasie głównej w zależności od odległości do przebiegnięcia. Meta 

Szkoła Podstawowa w Skępem, ul. Al. 1-go Maja 89, 87-630 Skępe  

 

VI. Zasady uczestnictwa:  

 

1. Kategorie w " VII Biegu Mikołajkowym": 

❖ Dystans 5 km ( bieg główny): 

• 16 - 36 lat 

• 37 - 47 lat 

• 48 - 58 lat 

• 59 - 65 lat 

• 66 – 70 lat 

• 70 i więcej 

❖ Dystanse dziecięce: 

• do 5 lat - 100 m 

• 6 - 7 lat - 200 m 

• 8 - 9 lat - 300 m 

• 10 - 12 lat - 400 m 

• 13 - 15 lat - 500 m 

 

 

2. Limit uczestników imprezy 200 osób 

3. Organizatorzy nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami biegu. 

4. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie przepisów poleceń 

Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru przez Policję, Straż lub 

Organizatora miejsc niebezpiecznych, uczestnicy biegu zobowiązani są stosować się  

do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży lub Organizatora  

5. W przypadku wycofania się z biegu uczestnik powiadamia Organizatora.  

  



 

6.  Każdy uczestnik biegu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – 

dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie i zgodę . 

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez 

uczestników biegu.  

7. Uczestnicy biegu oświadczają poprzez zgłoszenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO) przez upoważnionych przedstawicieli 

Organizatora w celu uczestnictwa w „VII Biegu Mikołajkowym” wyłącznie dla celów 

biegu. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Skępem pełni Piotr Grudziński, z którym skontaktować się można wysyłając 

korespondencję na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2 , 87-630 Skępe, 

e-mail: iod@skepe.pl. 

8. Wszyscy uczestnicy startując w biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków 

lub ich dzieci w relacjach z przebiegu zawodów zamieszczonych  

w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.  

9. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje wykluczenie z biegu.  

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w "VII Biegu 

Mikołajkowym" jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.  

 

VII. Zgłoszenia:  

1. Rejestracja uczestników Biegu odbędzie się elektronicznie na adres mailowy: 

r.krajewski@skepe.pl,  

2. Przy rejestracji każdy uczestnik musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie  

ze swoimi danymi osobowymi oraz akceptacją Regulaminu „VII Biegu Mikołajkowego”.  

Za dzieci i młodzież do lat 18 oświadczenie składają opiekunowie. Druki oświadczeń do 

pobrania na stronie www.skepe.pl oraz siedzibie Organizatora.  

3. Potwierdzenie przystąpienia do biegu  następuje po wcześniejszej rejestracji elektronicznej 

oraz osobistym stawieniu się w biurze zawodów otwartym od 11:30 w dzień zawodów  

w celu złożenia podpisanego oświadczenia oraz przedstawienia zgody przez opiekunów na 

udział dziecka w biegu.  

mailto:iod@skepe.pl
http://www.skepe.pl/


 

IX. Świadczenia od Organizatorów:  

1. Udział w biegu jest bezpłatny. 

2. Pamiątkowy medal za udział w „VII Biegu Mikołajkowym” 

3. Za pierwsze trzy miejsca w swojej kategorii odpowiednio medale, złoty, srebrny, brązowy 

 ( klasyfikacja kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach liczona będzie oddzielnie ) 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników.  

2. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.  

3.  Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu 

planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu „VII Biegu 

Mikołajkowego" 

5. Organizatorzy biegu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe  

w czasie zawodów, zarówno wobec uczestników jak i osób trzech  

 

Organizatorzy 

 


