
REGULAMIN 44  BIEGU MAĆKA
I. Cel imprezy:
1. Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form wypoczynku.
2. Upowszechnienie rekreacji wśród dorosłych, dzieci i młodzieży

II. Organizatorzy:
 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim
 Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim

Współorganizatorzy:
 Gminny Zespół Instytucji  Kultury 
 Nauczyciele wychowania fizycznego szkół z terenu MiG Koźmin Wlkp.
 OSP Koźmin Wlkp. - jednostki z terenu gminy 
 KP Koźmin Wlkp. 
 ZAZ Koźmin Wlkp. 
 Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu

III. Termin i miejsce:
Biegi odbędą się w piątek/sobota 1/2  października 2021r. w Koźminie Wielkopolskim.
Start i meta- Kompleks Sportowy, Koźmin Wlkp. ul. Floriańska 21 

IV. PLAN IMPREZY

PIATEK 1.10.2021 – BIEGI NA BOISKU 
Godz. 9:30 – biegi bez klasyfikacji, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal za udział 

rocznik kategoria dystans

2015 dziewczęta 80 m

2015 chłopcy 80 m

2016 dziewczęta 80 m

2016 chłopcy 80 m

Godz. 10:00 – biegi bez klasyfikacji, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal za udział 
rocznik kategoria dystans

2017 dziewczęta 40 m

2017 chłopcy 40 m

2018 i młodsi dziewczęta 40 m

2018 i młodsi chłopcy 40 m

Godz. 11:00 – klasyfikacja miejsc 1-3 , każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal za udział 
rocznik kategoria dystans

2014 dziewczęta 250 m

2014 chłopcy 250 m

2013 dziewczęta 250 m

2013 chłopcy 250 m

2012 dziewczęta 250 m

2012 chłopcy 250 m



SOBOTA – 2.10.2021 – BIEGI ULICZNE – klasyfikacja miejsc 1-3, najwyżej sklasyfikowany 
mieszkaniec/mieszkanka MiG Koźmin Wlkp. ,  każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal za 
udział 

GODZ. rocznik kategoria dystans

10:00 2011 dziewczęta 900 m

10:10 2011 chłopcy 900 m

10:20 2010 dziewczęta 900 m

10:30 2010 chłopcy 900 m

10:40 2009 dziewczęta 900 m

10:50 2009 chłopcy 900 m

11:00 2008 dziewczęta 900 m

11:10 2007 dziewczęta 900 m

11:20 2006-2005 dziewczęta 900 m

11:30 2004-2003 dziewczęta 900 m

11:40 2008 chłopcy 1500 m

11:50 2007 chłopcy 1500 m

12:00 2006-2005 chłopcy 1500 m

12:10 2004-2003 chłopcy 1500 m

V. Uczestnictwo
W przypadku zgłoszeń młodzieży szkolnej rodzic lub opiekun prawny muszą oprócz listy 
zgłoszeniowej przedstawić pisemne oświadczenie – zal. nr  2 do Regulaminu. 

VI. Zgłoszenia
ZGŁOSZENIA ZBIOROWE PRZYJMUJE: (w terminie do 24.09.2021)
Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
ul. Floriańska 21  63-720 Koźmin Wielkopolski
tel. 62 7210917  e-mail: sekretariat.gos@kozminwlkp.pl 

VII. Postanowienia końcowe
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
- w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną mogą nastąpić zmiany w regulaminie 
imprezy, lub impreza może zostać odwołana z przyczyn niezależnych od organizatora. 
- organizator nie odpowiada za ewentualne kontuzje, straty wynikłe podczas imprezy
- osoby wpisane na listę zgłoszeniową wyrażają 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 art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
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