
38. Ogólnopolski Bieg
Radomyski

im. Jacka Kozioła
R a d o my ś l  W i e l k i  2 0 1 8

1.CEL.
- popularyzacja masowych biegów jako 

jednej z form aktywnego wypoczynku
2.ORGANIZATOR
*Ognisko TKKF „Szarotka” działające przy 
Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek
w Radomyślu Wielkim

3.WSPÓŁORGANIZATOR
*Podkarpackie TKKF
* Gmina Radomyśl Wielki  

4.TERMIN
Ogólnopolski Bieg Radomyski im. Jacka Kozioła

21 lipca 2018 (sobota) godz. 9.00
w Radomyślu Wielkim

Stadion sportowy w Radomyślu Wielkim

5.TRASA
>Kobiety  (10 km)
Stadion sportowy (start) – ul. Rolna– Pień – Jamy –
Pień-ul.Rolna - stadion (meta)
>Mężczyżni   (10km)
Stadion sportowy (start) – ul. Rolna  – Pień  – Jamy
-Pień  –ul.Rolna -  stadion (meta)
6.UCZESTNICTWO
W biegu na 10km –mogą uczestniczyć osoby, które
ukończyły 18 rok życia /obowiązuje okazanie 
dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej/
i posiadają aktualne badania lekarskie 
- osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok 
życia muszą obowiązkowo posiadać zgodę 
rodziców lub opiekunów prawnych zezwalających 
na start w biegu długodystansowym z ich podpisem
 i nr PESEL

 - każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną 
odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem 
podpisu pod oświadczeniem o zdolności udziału w 
biegu
- zabrania się startowania zawodnikom pod 
wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu
- każdy zawodnik  wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla celów weryfikacji i 
umieszczenia w komunikacie końcowym oraz na 
wykorzystanie ich wizerunku w celu organizacji i 
promocji Biegu Radomyskiego
- dane osobowe uczestników będą przetwarzane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności z Ustawą o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.z 2016r. poz.922 z póź.zm)
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z 
regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania
- pobranie numeru startowego jest równoznaczne z 
akceptacją regulaminu biegu 

7.KLASYFIKACJA.
►generalna kobiet i mężczyzn
► kat. wiekowe kobiet i mężczyzn:
K1    do 29 lat M1 do 29 lat
K2   30-39 lat M2 30-39 lat
K3   40-49 lat M3 40-49 lat
K4   50-59 lat M4 50 -59lat 
K5   powyżej 60lat M5 powyżej 60 lat

8.ZGŁOSZENIA
*Zgłoszenia  przyjmowane będą w terminie do
20.07.2018r. na załączonych kartach uczestnictwa 
*Dodatkowe zapisy będą przyjmowane w dniu 
startu do godz. 8.30 w biurze organizatora- stadion

OGNISKO TKKF „Szarotka”
 Rynek 29 

39-310 Radomyśl Wielki

Tel. 14/68-19-672 w.11

9.NAGRODY.
-Wszyscy otrzymują :
  proporczyk ,końcowy komunikat
-nagrody rzeczowe dla pierwszych 6 zawodników
  i  zawodniczek w klasyfikacji generalnej
-nagrody rzeczowe dla zwycięzców w kategoriach
wiekowych(I-miejsca), (z pominięciem           
zawodników, którzy otrzymali nagrody w    
klasyfikacji generalnej)
-inne wyróżnienia i nagrody

10.KOSZTY
>koszty organizacyjne pokrywa Organizator
>koszty wpisowego w wysokości 30zł dla kobiet
 i mężczyzn ,dojazdu i zakwaterowania  pokrywają 
uczestnicy we własnym zakresie
>Organizator zapewnia z własnych środków 
napoje na trasie i mecie biegu  oraz jednorazowy 
posiłek
                                              ,
11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
^ opiekę lekarską zapewnia Organizator
^ bieg odbędzie się bez względu na pogodę 
^ organizator zapewnia szatnie z natryskami
^ uczestników biegu obowiązuje strój sportowy
^ protesty przyjmuje i rozpatruje sędzia główny



                                                        

 ORGANIZATOR
TKKF „Szarotka”

w Radomyślu Wielkim

WSPÓŁORGANIZATORZY :

-PTKKF w Rzeszowie
-Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek
 w Radomyślu Wielkim

                          38.38.
OGÓLNOPOLSKIOGÓLNOPOLSKI

BIEG
RADOMYSKI

im. Jacka Kozioła

   21 lipca 2018
Radomyśl Wielki



                KARTA ZGŁOSZENIA

  1.Imię i Nazwisko                            Numer
                                                            startowy
.............................................

.............................................              ....................

  2.Data urodzenia                              Grupa klas.

..............................................              ...................

  3.Dokładny adres zam.

.............................................              Czas na 
                                                            mecie

..............................................              ……………

..............................................        
4.Reprezentuje :zakład
pracy, szkołę ,ognisko TKKF:           

..............................................

5.Oświadczam, że jestem zdolny do 
udziału w biegu, startuję na własną 
odpowiedzialność , nie mam żadnych
przeciwskazań zdrowotnych ,przyjmuję do
wiadomości regulamin zawodów,
wyrażam zgodę na publikację mojego                      
wizerunku dla potrzeb promocji biegu,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych dla potrzeb organizacji biegu

                                                           
   ............................................               
   /data i podpis uczestnika biegu /                            

             KARTA ZGŁOSZENIA

  1.Imię i Nazwisko                            Numer
                                                            startowy
.............................................

.............................................              ....................

  2.Data urodzenia                              Grupa klas.

..............................................              ...................

  3.Dokładny adres zam.

.............................................              Czas na 
                                                            mecie

..............................................              ……………..

..............................................        
4.Reprezentuje :zakład
pracy, szkołę ,ognisko TKKF:           
                                                              
..............................................

5.Oświadczam, że jestem zdolny do 
udziału w biegu, startuję na własną 
odpowiedzialność , nie mam żadnych
przeciwskazań zdrowotnych, przyjmuję do 
wiadomości regulamin zawodów,
wyrażam zgodę na publikację mojego 
wizerunku dla potrzeb promocji biegu,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych dla potrzeb organizacji biegu

   ................................................... 
  /data i podpis uczestnika biegu/                              

               
           KARTA ZGŁOSZENIA

  1.Imię i Nazwisko                            Numer
                                                            startowy
.............................................

.............................................              ....................

  2.Data urodzenia                              Grupa klas.

..............................................              ...................

  3.Dokładny adres zam.

.............................................              Czas na 
                                                            mecie

..............................................              ………….

..............................................        
4.Reprezentuje :zakład
pracy, szkołę ,ognisko TKKF:                       
                                                              
..............................................

                                                          
5.Oświadczam, że jestem zdolny do 
udziału w biegu, startuję na własną 
odpowiedzialność, nie mam żadnych 
przeciwskazań zdrowotnych, przyjmuję
do wiadomości regulamin zawodów,                        
wyrażam zgodę na publikację mojego 
wizerunku dla potrzeb promocji biegu,
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich                 
danych dla potrzeb organizacji biegu

................................................... 
  /data i podpis uczestnika biegu/                              
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