
Bieg Królika 28.05.2023r – 62-241 Żydowo 
 
1. Cel 
 
– Propagowanie, promocja i upowszechnianie idei sportowego trybu życia, w tym biegania i innych 
konkurencji sportowych wśród dzieci i młodzieży 
– Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży 
 
2. Organizator 
 
Klub Sportowy Dynamic Strong Gniezno 
Karolina Koszela, Bartosz Zieliński 
Mail.; biegkrolika@gmail.com 
 
3. Termin, miejsce, czas 
 
termin: 28.05.2023 
miejsce: Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Żydowo Spółka z o.o. z siedzibą w Żydowie ul. Kościuszki 41, 
62-241 Żydowo woj. wielkopolskie 
czas: Start imprezy 10:00, przewidywany koniec 16:00 
 
4. Biuro zawodów 
 
Biuro zawodów mieści się na terenie obiektu, gdzie odbywa się bieg. 
 
Pakiet można odebrać: 
O odbiorze pakietów będziemy informować za sprawą social mediów oraz w uaktualnionym regulaminie. 
Będzie istniała możliwość odbioru pakietów na miejscu. 
 
5. Harmonogram zawodów oraz wyniki oficjalne 
 
fala nr 1: dzieci w wieku 0 do 3 lat, długość trasy - +/- 200m 
fala nr 2: dzieci w wieku 4 do 5 lat, długość trasy - +/- 300m 
fala nr 3: dzieci w wieku 6 do 7 lat, długość trasy - +/- 600m 
fala nr 4: dzieci w wieku 8 do 9 lat, długość trasy - +/- 600m 
fala nr 5: dzieci w wieku 10 do 11 lat, długość trasy - +/- 1000m 
fala nr 6: dzieci w wieku 12 do 13 lat, długość trasy - +/- 2000m 
 
Długość trasy może ulec zmianie. 
 
5.1 Godziny startów poszczególnych fal: start pierwszej fali około 12:00. Dokładny harmonogram czasowy 
podany zostanie za sprawą social mediów oraz w uaktualnionym regulaminie. Przewidziany jest osobny start 
chłopców oraz dziewczynek w celu zapewnienia odpowiedniej przepustowości na trasie oraz ze względów 
bezpieczeństwa. 
 
5.2 Wyniki – Wyniki dostarcza firma Maratończyk Pomiar Czasu. Obowiązuje start wspólny danej fali. Czas 
mierzony jest czasem BRUTTO.  Zawodnicy przekraczający linię mety, będą klasyfikowani wg. czasu brutto 
liczonego od momentu wspólnego startu. 
5.3 Pomiar czasu mierzony jest za pomocą chipów dostarczanych przez firmę zajmującą się pomiarem czasu. 
Chipy te, należy przymocować do buta za pomocą sznurowadeł lub „trytytek”. Organizator zastrzega sobie, że 
nie ma obowiązku dostarczenia systemu mocowań chipa. 
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5.4 W przypadku zgubienia chipu, zawodnik zostaje niesklasyfikowany. Warunkiem sklasyfikowania w 
oficjalnych wynikach biegu, jest dobiegnięcie do mety ze swoim chipem. 
 
fala nr 1 – fala FUN KIDS (możliwość biegu dziecko + rodzic) – bez pomiaru czasu oraz bez nagród za 
pierwsze miejsca. Pakiet startowy, medal na mecie, oraz inne atrakcje w cenie. Gwarancja stałej ceny – 49,00 
zł 
 
O dokładnych długościach poszczególnych fal poinformujemy za sprawą social mediów oraz w uaktualnionym 
regulaminie. Gwarantujemy dostosowane dystanse do możliwości dzieci. Długość tras między 200 a 2000m 
 
6. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w zawodach 
 
6.1 Zapisy do 14 MAJA 2023, do godziny 23:59. 
6.2 Opłata startowa za udział w biegu wynosi: 
 
- w przypadku dzieci 0 – 3 lat – stała cena 49,00 zł 
Pozostałe fale: 
- w przypadku dokonania zapisu do dnia 31 marca 2023 roku to kwota 59,00 zł 
- od 01 kwietnia do 30 kwietnia 2023 roku opłata startowa wyniesie 69,00zł 
- po tym czasie, aż do dnia 14 maja 2023 opłata startowa wyniesie 89,00 
- w dniu biegu, 28.05.2023 jest możliwość zapisania dziecka, opłata startowa wyniesie 109zł ( ilość pakietów 
startowych w tym dniu jest ograniczona. 
 
Informacje Porządkowe: 
6.3. Wpłaty należy dokonać przez system wpłat elektronicznych Przelewy24. Udział zawodnika jest 
potwierdzony dopiero po zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora. 
6.4 Opłata startowa upoważnia do startu w biegu w przypisanej kategorii startowej, określonej na podstawie 
ROCZNIKA dziecka. 
6.5 Podczas zgłaszania uczestników obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. 
6.6 W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet startowy. Pakiet odbiera się przed biegiem.  
6.7 Przy odbiorze pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje oświadczenie o zdolności dziecka 
do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu. Wypełnienie 
jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
6.8 Wprowadza się limit uczestników całkowity – 600. 
6.9 Opłaty startowe mogą być dokonywane wg przedstawionego wyżej harmonogramu. 
6.10 W najniższej kategorii wiekowej (0- 3 lat) dziecko może biec za rękę tylko z JEDNYM z rodziców. W 
trakcie biegów z uczestnictwem rodziców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na trasie nie tylko na 
swoje dziecko, lecz także dzieci biegnące wokół. W trakcie biegów jest zakazane ciągnięcie dzieci za rękę na 
trasie (pod groźbą dyskwalifikacji). 
6.11 Nie ma możliwości przepisywania pakietów. 
6.12 WAŻNE! Pakiety startowe, które nie zostaną odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani 
wydawane w terminie późniejszym. 
6.13 Warunkiem odebrania nagrody jest obecność dziecka podczas dekoracji. 
6.14 Bieg Królika jest biegiem dla dzieci z przeszkodami o zróżnicowanym charakterze terenu, przeszkodami 
naturalnymi oraz technicznymi dostarczanymi przez organizatora. 
 
7. Nagrody i świadczenia 
 
7.1 Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal za ukończenie biegu. 
7.2. Każde miejsca od 1 do 3 w falach od 4lat do 13lat otrzymuje nagrody przewidziane przez Organizatora ( z 
podziałem na kategorie chłopców i dziewcząt). 
 



8. Ochrona Danych Osobowych 
 
8.1 Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia imprezy, 
wyłonienia i nagrodzenia zwycięzców, w celu przygotowania wyników, promocji imprezy oraz w celach 
marketingowych. 
8.2 Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w zawodach 
obejmuje także opublikowanie listy startowej z uwzględnieniem imienia i nazwiska , nazwy klubu, rocznika 
oraz dystansu uczestnika biorącego udział w imprezie 
8.3 Rodzice uczestników biegu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich 
wizerunku w celu promocji biegu, dokumentowania zawodów, a także wykorzystania wizerunku w celu 
promocji i udokumentowania zawodów przez podmioty współorganizujące, partnerów i sponsorów zawodów. 
8.4 Rodzice uczestników mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
8.5 Podanie danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając dziecko do 
zawodów rodzic wyraża zgodę na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby 
przesyłania do uczestnika informacji np. e-mail, list, SMS związanych z imprezą i produktach pokrewnych, a 
także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Zgodę można w każdej chwili wycofać kierując 
korespondencję mailową lub listowną na adres 
organizatora. 
8.6 Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu 
zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 ( Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem 
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). 
 
9. Uwagi końcowe 
 
9.1 Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zawodów. Jednocześnie 
informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci oraz poniesienia jakichkolwiek 
strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w Biegu Królika. 
9.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych 
zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpiecznej miejsce. 
9.3 Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie zawodów. 
9.4 Rodzic uczestnika bierze pełną odpowiedzialność za uczestnictwo dziecka w biegu i ponosi z tym 
związane ryzyko. Rodzice mają świadomość, że uczestnictwo w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 
pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkiem, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych ( w tym śmierci). 
Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty 
rejestracyjnej oznacza, że Rodzic lub Opiekun prawny dokonał oceny stopnia  ryzyka związanego z 
uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
9.5 Dziecko startując w biegu jest zdrowe i nie posiada żadnych przeciwwskazań do uczestniczenia w 
zawodach sportowych wymagających wysiłku fizycznego. 
9.6 Na terenie zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia broni, niebezpiecznych przedmiotów, 
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz napojów 
alkoholowych. 
9.7 Pisemne protesty przyjmuje organizator biegu w dniu biegu, bezpośrednio po odbytej fali. DO 15 minut PO 
UKOŃCZENIU DANEJ FALI. Protesty są rozstrzygane w dniu zawodów. Protesty można składać wyłącznie 



pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100 złotych do Sędziego Głównego (Bartosz Zieliński). Inne formy nie będą 
rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. 
9.8 Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie biegu. 
9.9 Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany 
powiadomić przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na jego Social Mediach. 
9.10 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne z wyjątkiem klęsk żywiołowych. W takim 
organizator nie przewiduje zwrotu opłaty wpisowej. 
9.11 Opłata startowa jest bezzwrotna. 


