
 

 

 

 

REGULAMIN III BIEGU IM. BOGUSŁAWA DROZDOWSKIEGO 

 

1. Cel zawodów : 

• Upowszechnianie aktywności fizycznej i wiedzy historycznej 

• Upamiętnienie byłego trenera, nauczyciela i propagatora łyżwiarstwa szybkiego w 

Tomaszowie Mazowieckim 

• Harmonijny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży  

• Popularyzacja biegania jako formy aktywnego wypoczynku 

• Wyłonienie najlepszych zawodników 

• Promocja Areny Lodowej 

• Zapobieganie wykluczeniom społecznym 

2. Organizatorzy: 

Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o., ul. Strzelecka 24/26 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki , 

email: kontakt@arenalodowa.pl 

3. Współorganizatorzy: 

KS Arena Tomaszów Mazowiecki 

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego obejmie Patronat Honorowy nad wydarzeniem. 

4.Termin i miejsce: 

Termin: 11 września 2022 r. (tj. niedziela) 

Bieg przewiduje jedną trasę: 

- Po bieżni Areny Lodowej (trasa BIEGU NAJMŁODSZYCH) , start godzina 10:00  

5.Program zawodów: 

8:40 - 9:00 – wydawanie numerów startowych dzieciom w kat.7-9 lat na BIEG NAJMŁODSZYCH 



 

 

(Biuro Zawodów w recepcji Areny Lodowej) 

9:00 - 9:20 – wydawanie numerów startowych dzieciom w kat.10-12 lat na BIEG 

NAJMŁODSZYCH (Biuro Zawodów w recepcji Areny Lodowej) 

9:20 – 9:40 - wydawanie numerów startowych dzieciom w kat. 13-16 lat na BIEG 

NAJMŁODSZYCH (Biuro Zawodów w recepcji Areny Lodowej) 

10:00 – rozpoczęcie BIEGU NAJMŁODSZYCH (bieżnia w Arenie Lodowej) 

12:00 – Koniec BIEGU i wręczenie nagród  

6.Kategorie wiekowe oraz przypisane im trasy: 

BIEG NAJMŁODSZYCH 

Trasa 1 okrążenie po bieżni Areny Lodowej ( 500 m) 

W biegu udział biorą dzieci podzielone na kategorie wiekowe: 

- 7-9 lat ( limit miejsc 35 ) 

- 10-12 lat (limit miejsc 35) 

- 13-16 lat (limit miejsc 30) 

7.Warunki uczestnictwa: 

• Udział w biegu jest bezpłatny 

• W przypadku kontuzji lub rezygnacji z biegu należy bezwzględnie powiadomić Organizatora 

biegu. Brak takiej informacji spowoduje zainicjowanie akcji. 

• Zamiar opuszczenia trasy należy zgłaszać do Organizatora biegu lub obsłudze technicznej 

znajdującej się na terenie obiektu oraz odda swój numer startowy. 

• Warunkiem uczestnictwa w biegach jest wcześniejsze dokonanie rejestracji elektronicznej. 

• Wypełnienie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

• Warunkiem dopuszczenia do BIEGU NAJMŁODSZYCH jest obecność rodzica i/lub opiekuna 

prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. 

• Rodzic lub opiekun prawny powinien okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne 

oświadczenie, którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów w dniu biegu. 



 

 

 

• Podpisując deklarację uczestnictwa opiekun zawodnika oświadcza , że  stan zdrowia jego 

podopiecznego umożliwia mu udział w zawodach. 

8. Zgłoszenia: 

Rejestracje wszystkich biegów odbywać się będą drogą elektroniczną do dnia 01.09.2022 r. lub 

do  wyczerpania limitów miejsc poprzez formularz zamieszczony w zakładce Zawody na stronie 

internetowej:  

https://arenalodowa.pl/zawody.html 

O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku niewykorzystania 

limitu miejsc zgłoszenia będą przyjmowane również osobiście w Biurze Zawodów. Biuro 

Zawodów czynne będzie 11 września w recepcji Areny Lodowej w godzinach od 9:00 do 9:40.  

Celem weryfikacji uczestników i pobrania numeru startowego konieczne będzie okazanie 

ważnego dokumentu tożsamości opiekuna prawnego uczestnika ze zdjęciem. 

9.Nagrody: 

• Każdy zarejestrowany uczestnik, który ukończy bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma 

pamiątkowy medal za udział w biegu. 

• O ilości i wielkości nagród dla zwycięzców poszczególnych biegów (I , II , III miejsce ) 

zadecyduje całkowita wielkość środków pozyskanych od sponsorów. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez 

siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia 

dodatkowych klasyfikacji. 

10. Pomiar czasu : 

Pomiar czasu dokonywany będzie ręcznie bądź elektronicznie. 

11.Postanowienia organizacyjne: 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania imprezy. 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione/zgubione podczas biegu oraz 

pozostawione w depozycie. 

• W BIEGU NAJMŁODSZYCH zawodnicy startować będą w kilkusekundowych odstępach czasu, 

by zapewnić uczestnikom maksymalne bezpieczeństwo i możliwość utrzymania dystansu. 



 

 

 

12. Postanowienia końcowe: 

• Uczestnicy biegów startują na odpowiedzialność opiekunów prawnych. 

• Obowiązkiem każdego uczestnika jest zapoznanie się z regulaminem biegów i jego 

przestrzeganie. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w obiekcie przedmioty. 

• Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

• Opiekunowie uczestników biegów wyrażają zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i 

powielanie wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami a 

w szczególności: 

Publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotnianie druku, wykorzystywanie w celach 

marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Tomaszowskie Centrum Sportu oraz jego 

partnerów. 

• Wyniki końcowe zamieszczone będą na stronie internetowej: https://arenalodowa.pl w ciągu 

3 dni roboczych od zakończenia zawodów. 

• Uczestnicy biorących udział w  biegu powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków przez jednostki zgłaszające bądź indywidualnie. 

• Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

• Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów , które mają 

zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play, zakazu zaśmiecania 

trasy, pokonywania trasy w sposób niedozwolony, schodzenia z trasy biegu. W przypadku 

łamania powyższych zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. 

• Nie przewiduje się prawa do zgłaszania protestów. 

• W sprawach spornych nieobjętych regulaminem decyduje organizator. 

• Opiekun uczestnika biegu z chwilą rejestracji na zawody akceptuje regulamin oraz wyraża 

zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z 

ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 r. poz.1000 t.j.) oraz 

RODO – Rozporządzenie 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 przez 

Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji , przeprowadzenia i promocji 

zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania ) przetwarzanie danych 

obejmuje także publikację wizerunku zawodnika na materiałach filmowych i fotograficznych , 

imienia i nazwiska wraz z nazwa miejscowości w której zamieszkuje , jego kategorię wiekową , 

rok urodzenia , płeć , nazwę teamu/klubu , uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób 

w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji oraz 

promocji zawodów ( w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie ) 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny . O odwołaniu 

biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na 

stronie internetowej oraz profilu Facebook. 

 


