
 
REGULAMIN  

I BIEG PIOTRA I PAWŁA  
KOŹMIŃSKIE DNI SPORTU 

Koźmin Wielkopolski, 5 czerwca 2016r. 
 

I. Cel : 
- popularyzacja biegów jako jednej z form wypoczynku. 

- upowszechnienie  aktywnego trybu życia 

- uczczenie Koźmińskich Dni Sportu 

- uczczenie obchodów 100-lecia koźmińskiego harcerstwa 
 
II. Organizatorzy: 
- Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

- Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim 

-"Piotr i Paweł" Koźmin Wlkp.  

 

III. Współorganizatorzy:  
- ZHP Koźmin Wielkopolski 

- grupa "Koźmin Biega" 

 

IV. Termin i miejsce: 
Bieg odbędzie się w dniu  5 czerwca 2016r.o godz. 14.00  w Koźminie Wielkopolskim. Wydawanie numerów startowych 

od godz. 13.00  

Start i meta- Stadion Miejski w Koźminie Wielkopolskim ul. Floriańska 21 

 

V. Trasa: 
Uczestnicy mają do wyboru dwie trasy; dystansach ok 2 km i 10 km.  Nawierzchnia trasy asfaltowa.  

 

VI. Uczestnictwo 

W zawodach prawo startu mają osoby urodzone w roku 1999 i starsze. Każdy uczestnik przed biegiem  jest 

zobowiązany dostarczyć oświadczenie (zał. Nr 1_ o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Osoby 

niepełnoletnie dostarczają pisemną zgodę rodziców/opiekunów pranych na udział w biegu.  

 

VII. Zgłoszenia 

ZGŁOSZENIA  PRZYJMUJE: 

Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 

internetowej www.goskozminwlkp.pl lub w siedzibie GOS 

ul. Floriańska 21  63-720 Koźmin Wielkopolski 

tel. 62 7210917  e-mail: gos@kozminwlkp.pl 

Przy zgłoszeniu należy podać informację o wyborze dystansu. (2 km lub 10 km).  
 
VII. Informacje organizatora:  
- bieg ma charakter treningu, bez mierzenia czasu i wyłaniania zwycięzcy.  
- każdy uczestnik biegu otrzyma nr startowy, posiłek regeneracyjny i medal.  

- organizator zapewnia napoje chłodzące  

- w ramach posiadanych środkóworganizator przeprowadzi wśród uczestników biegu losowanie nagród rzeczowych.  

- każdy uczestnik biegu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w bazach danych 

organizatorów imprezy w celach organizacyjnych i marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych 

imienia, nazwiska,roku urodzenia i miejsca zamieszkania zgodnie z ustawą z dn. 27.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.nr133 poz.883 z późn.zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą  

z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144 poz 1204 z późn.zm.). 

Uczestnik biegu ma prawo do wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania. 

 

 

Zapraszamy do udziału 


