
Atrakcyjność naszego biegu wynika z ogromnej potrzeby ruchu młodego człowieka. Dzieci chętnie 
rywalizują ze sobą, funkcjonuje naturalna chęć sprawdzenia swoich możliwości na tle dużej grupy 
rówieśników. Należy sobie wyobrazić co czuje taki 8-latek biegnący w 30-40 osobowej grupie, ile 
musi być emocji. Uczestnictwo w biegu nie wymaga specjalnego sprzętu, można po prostu przyjść, 
przyjechać i pobiec, potrzeba tylko chęci. Nie potrzeba żadnych specjalnych umiejętności, bo bieg 
jest naturalną formą ruchu. Biegać każdy potrafi, jedni trochę wolniej, drudzy szybciej! Oto 
szczegóły:		
TERMIN I MIEJSCE BIEGU DLA DZIECI	
8 maja 2016 r. godz. 10:00	
Szkoła Podstawowa, Al. E. Marylskiego 3, 05-825 Książenice CEL:	
Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 
Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta. Promocja 
Książenic, jako zdrowego i wygodnego miejsca do zamieszkania.		
ORGANIZATORZY	
Centrum Sportu i Rekreacji „Strefa Ruchu w Książenicach” Przystanek Książenice	
Fundacja Miasto-Ogród-Książenice	
Szkoła Podstawowa w Książnicach	
Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grodzisku Mazowieckim		
TRASA I DYSTANS	
Trasa biegu znajduje się na stronie biegu (www.biegamwksiazenicach.pl)	
Biegi dla dzieci będą rozgrywane w klasyfikacji dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach 
wiekowych :	
Bieg Krasnala ( 2011 i młodsi), dystans: 200 metrów godzina 10.00 	
Bieg Smyka ( 2006-2010), dystans :400 metrów, godzina 10.15 	
Bieg Juniora (2003-2005), dystans 1000 metrów, godzina 10.30 		
WARUNKI UCZESTNICTWA	
− Każde dziecko otrzyma numer startowy oraz chip do pomiaru czasu.	
− Po zakończonym biegu chip trzeba bezwzględnie wrzucić do wyznaczonych	
pojemników w pobliżu mety.	
− W momencie weryfikacji-odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po, obecność rodzica 
lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.	
− Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.	
− Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.	
− Zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną 
odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.	
− Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, co 
stanowi warunek dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu.		
LIMIT BIEGACZY	
Organizator ustala łączny limit uczestników biegu na 250 dzieci, niezależnie od kategorii wiekowej. 
Po osiągnięciu limitu zapisy zostaną wstrzymane.		
ZGŁOSZENIA	
1. Zgłoszenia online przyjmowane będą od 11.02.2016r. do 05.05.2016r. poprzez formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: http://biegamwksiazenicach.pl	
2. Aby dokonać wstępnej rejestracji należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy online 
umieszczony na stronie, następnie w ciągu 3 dni od daty wypełnienia formularza należy uiścić 
opłatę (patrz punkt VIII – Opłaty) w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.	
3. Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji i uiścił opłatę startową do biegu, 
znajdzie się na stronie http://biegamwksiazenicach.pl	



4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 05.05.2016r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe 
wyłącznie w biurze zawodów w dniu imprezy w godzinach 7.30 – 9.00 (jeżeli wcześniej nie 
zostanie wyczerpany limit miejsc).	
5. UW AGA! W biegu obowiązuje limit 250 nadanych numerów startowych, o nadaniu numeru 
startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych. Zapisy zostaną zawieszone po 
osiągnięciu limitu.	
Dodatkowe informacje można uzyskać: telefonicznie: Kamil Szpot, tel. 517 235 013 mailowo: 
kontakt@BiegamWKsiazenicach.pl OPŁATA STARTOWA	
Opłata startowa za bieg wynosi 15zł.	
Każdy uczestnik biegu może wesprzeć akcję charytatywną „Wspieram Józia” - wystarczy 
zaznaczyć odpowiednie pole na formularzu zgłoszeniowym, następnie przelać 10 zł więcej 
podczas rejestracji do biegu. Zgromadzone środki przelejemy na konto Fundacji, której 
podopiecznym jest chory Józio.	
Opłatę startową należy uiścić:	
za pośrednictwem serwisu transakcyjnego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.		
UWAGA:	
Opłata startowa w przypadku rezygnacji zawodnika nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości 
przepisania opłaty startowej na innego zawodnika.		
X.PROGRAM BIEGU	
9:30 – Powitanie biegaczy	
9:40 – pokaz Czirliderek ze Szkoły Podstawowej	
9:45 – rozgrzewka na wesoło	
9:50 – występ orkiestry	
10:00 – start biegu krasnala (200 m)	
10:15 – start biegu smyka (400 m)	
10:30 – start biegu juniora (1km)	
10:45 – start nordic walking	
10:46 – rozgrzewka w strefie ruchu	
11:00 – start biegu na 10 km	
11:15 – start biegu na 5 km	
12:20 – dekoracja zwycięzców biegu dla dzieci i dorosłych. 12:30 – zamknięcie trasy	
13:00 – zakończenie imprezy		
KLASYFIKACJE I NAGRODY	
W biegu dla dzieci prowadzona jest klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt. W każdym biegu 
nagradzane będą trzy pierwsze miejsca (medal, dyplom, nagroda rzeczowa). Po ukończeniu biegu 
każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal oraz niespodzianki od sponsorów.		
BIURO ZAWODÓW	
Biuro zawodów będzie mieściło się w Szkole Podstawowej w Książenicach Al. Marylskiego 3,	
05-825 Książenice	
i oznaczone będzie specjalnymi znakami.	
Biuro zawodów będzie czynne: w sobotę 07.05. 2016 r. od godz. 10.00- 14.00 oraz 08.05, 2016 r. 
od godz. 7.30- 9.30 przed startem.		
POSTANOWIENIA KOŃCOWE	
− Książenicki bieg odbędzie się bez względu na pogodę.	
− W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Książenic oraz uczestników Biegu, Komenda Policji i 
organizatorzy przypominają o konieczności zachowania	
szczególnej ostrożności w dniu biegu oraz poruszaniu się zgodnie z przepisami.	
− Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób i 
służb porządkowych Organizatora zabezpieczających trasę biegu.	



− Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz 
zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych 
organizatora.	
− Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, 
wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie 
zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym 
punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez 
powiadomienia w celu reklamy i promocji IV Biegu w Książnicach oraz Szkoły Podstawowej w 
Książnicach.	
− Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych 
osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.	
− Ze względów bezpieczeństwa biegów zabroniony jest udział osób poruszających się na 
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się 
wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. 
Uczestnicy Biegu Krasnala mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.	
− Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają 
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play. Wszelkie próby łamania 
zdrowej rywalizacji będą prowadziły do bezzwłocznej dyskwalifikacji.	
− Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.	
− Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.	
− W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator	
− Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.	
− Opiekun prawny dziecka oświadcza, że wiadomym jest dla niego iż organizator, 
współorganizatorzy i osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 
organizacja imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, 
zdrowotne, rzeczowe i majątkowe które wystąpiły przed, w trakcie i po zawodach.	
− Opiekun prawny oświadcza ze dziecko startuje na jego własną odpowiedzialność i własne 
ryzyko.	
− Opiekun prawny dziecka oświadcza ze ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie 
wyrządzone przez dziecko szkody innym uczestnikom zawodów i osobom trzecim.	
− Opiekun prawny dziecka oświadcza ze wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub 
zwrotnego od organizatora i współorganizatorów w razie rozstrojów lub uszkodzeń ciała 
powstałych w związku z rozgrywanymi zawodami.	
− Opiekun prawny dziecka oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości że należy przestrzegać 
zarządzeń służb porządkowych i warunków regulaminu.	
− Opiekun prawny oświadcza ze stan zdrowia dziecka pozwala mu na w pełni	
bezpieczne uczestnictwo w zawodach sportowych.	
− Opiekun prawny dziecka swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że zapoznał się 
ze wszystkimi warunkami regulaminu imprezy, akceptuje je oraz wypełnił formularz zgłoszeniowy 
zgodnie z prawda oraz kompletnie.	
− Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą. Wiążąca i 
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.	


