
 

 

 

 

Regulamin Biegu z przeszkodami - RUNAWAY DROGBRUK 
JUNIOR KOBYLIN 

 

CEL BIEGU : 

Popularyzacja zdrowego stylu życia, biegania jako najlepszej i najprostszej formy 
zachowania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, promocja sportu i rekreacji ruchowej dla 
dzieci. 

ORGANIZATOR :  

Stowarzyszenie Runaway - Polski Uciekinier ul. Powstańców Wlkp. 43 63-830 PĘPOWO  

NIP 696-189-36-28   KRS 0000769994  REGON 382538597 

MIEJSCE I TERMIN WYDARZENIA: 

04.06.2023r. KOBYLIN –  STADION SPORTOWY ul. Strzelecka 18  63-740 KOBYLIN 
 

KATEGORIE :   

Dziewczynki i Chłopcy z podziałem na kategorie wiekowe:  

BĄBEL - od 2 lat do 4 lat   

KIDS - od 5 lat do 8 lat   

JUNIOR - od 9 lat do 13 lat. 

 

DŁUGOŚC BIEGU I ILOŚĆ PRZESZKÓD 
 

Długość biegu oraz ilość przeszkód dostosowana jest odpowiednio do kategorii wiekowych : 
 
- Kategoria BĄBEL – Dystans 200m / 5 przeszkód – obowiązkowo pokonanie trasy z 
rodzicem lub opiekunem dziecka. 
 
- Kategoria KIDS / JUNIOR – Dystans ok. 1 km / 15 przeszkód techniczny oraz naturalnych, 
możliwość pokonania trasy biegu również z rodzicem lub opiekunem.  



 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA : 

1. Uczestnikiem biegu może być każda osoba, która zapozna się z regulaminem – 
wyruszenie na trasę biegu jest jednoznaczne z faktem zapoznania się z jego treścią. 

2. Osoby poniżej 18 roku życia uczestniczą w biegu pod opieką rodziców, prawnych 
opiekunów lub za ich zgodą. 

3. Opiekun dziecka odpowiedzialna jest i zobowiązany do pilnowania swojego dziecka 
na terenie imprezy Runaway Drogbruk Junior Kobylin ze względów bezpieczeństwa 
w czasie trwania całego eventu. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA : 

1. Udział w biegu odbywa się po wytyczonej trasie. 
2. Biegnąc należy zachować zasady bezpieczeństwa tak, aby nie uszkodzić lub 

spowodować urazu, kontuzji u siebie oraz u innego uczestnika biegu. 
3. Zakaz zabierania ze sobą na trasę biegu szklanych i ostrych przedmiotów. 
4. Uczestnik biegu powinien posiadać strój sportowy. 
5. Podczas imprezy obowiązuje zakaz, używania otwartego ognia, niszczenia przyrody i 

zaśmiecania. 
6. W razie potrzeby należy skontaktować się z organizatorami, obsługą medyczną lub 

porządkową. 
7. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i podporządkować się poleceniom służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 
8. Zakaz udziału osób pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. 

 
ZGŁOSZENIE I OPŁATA STARTOWA DLA DZIECI : 

- Zgłoszenia elektroniczne dostępne są również dla wszystkich chętnych dzieci, 

zamieszkujące po za Gminą Kobylin, które chcą wziąć udział w biegu Runaway Drogbruk 

Junior Kobylin. 

- Zgłoszenia elektroniczne dostępne są na stronie www.runawayocr.pl do 01.06.2023r.       

Za osobę zgłoszoną uważa się osobę która wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz wniosła 

właściwą opłatę startową. Podczas odbioru pakietu startowego w biurze zawodów rodzic lub  

opiekun dziecka zobowiązany jest do podpisania oświadczenia uprawniającego dziecko do 

startu.  

- Z DARMOWEGO udziału w biegu mogą skorzystać TYLKO dzieci z Gminy Kobylin, które 

zamieszkują poniższe sołectwa : 

- Berdychów, Sroki, Fijałów, Starkówiec, Górka, Długołęka, Zalesie Małe, Wyganów, 

Łagiewniki, Zalesie Wielkie, Smolice, Rzemiechów, Rojew, Rebiechów, Zdziętawy, Raszewy, 

Kuklinów, Stary Kobylin, Nepomucenów, Starygród oraz miasto Kobylin. 

- Darmowy start obejmuje 400 pakietów startowych wykupionych przez władze miasta 

z okazji Gminnego Dnia Dziecka 2023r. DARMOWE VOUCHERY – nabyć można tylko i 

wyłącznie w : 

- Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylinie 

- Szkoła Podstawowa w Kobylinie 

- Szkoła Podstawowa w Kuklinowie 

http://www.runawayocr.pl/


 

 

- Szkoła Podstawowa w Smolicach 

- Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym 

- DARMOWY VOUCHER NALEŻY WYKORZYSTAĆ DO 19.05.2023r. – ze względów na 

możliwość zamówienia pakietu startowego z koszulką techniczną. Po tym terminie 

możliwość wykorzystania VOUCHERU na DARMOWY START – zostaje wyłączona !!!! 

 

PŁATNOŚĆI : 
 

Zwodnicy rejestrują się na stronie zaprojektowanej przez Firmę B4SPORT. 
Płatności dokonuje się przez system płatności internetowych tpay.com 

 
- od 13.03.2023r. do 19.05.2023r. 59 zł.  PAKIET STARTOWY Z GADŻETEM - KOSZULKA 

TECHNICZNA 

- od 20.05.2023r. do 01.06.2023r. 59 zł. PAKIET STARTOWY Z GADŻETEM RUNAWAY ( 

W tym terminie nie ma gwarancji uzyskania koszulki technicznej ze względów na termin 

realizacji koszulek w szwalni ) 

- Opłata nie podlega zwrotowi i nie może zostać przeniesiona na inną osobę.  

- Koszty dojazdu startujący pokrywają we własnym zakresie. 

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH – BIURO ZAWODÓW : 

 -  dokładna praca biura zawodów zostanie opublikowana w social mediach organizatora do 

dnia 29.05.2023r. Podczas weryfikacji należy posiadać ze sobą dokument tożsamości.  

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA : 

W ramach wpisowego każdy uczestnik biegu otrzyma: 

- Wodę,  

- Medal okolicznościowy na linii mety, 

- Gadżet biegu ( w zależności od terminu w jakim zakupi pakiet startowy) 

- Zdrową przekąskę, 

 

PROGRAM IMPREZY – HARMONOGRAM : 

 -Zostanie opublikowany w social mediach organizatora do dnia 29.05.2023r.  

Oraz dokładne godziny startów dzieci z podziałem a kategorie wiekowe zostaną  wysłane 
drogą email do wszystkich zapisanych uczestników.  

 

OCHRONA WIZERUNKU i DANE OSOBOWE : 
 

Każdy zawodnik akceptuje udział w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze 
niebezpieczeństwo i ryzyko wynikające z rodzaju biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku 



 

 

utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych.  Każdy zawodnik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone 
wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w 
przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów. Wszyscy 
uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do 
celów związanych z zawodami. 
Podczas biegu Runaway – Polski Uciekinier wykonywane wszystkie zdjęcia i filmy, na których 

możesz być ujęty podczas biegu z przeszkodami Runaway. Publikacja wizerunku uczestników 

służy promowaniu sportu oraz zachęcania innych osób do czynnego udziału w kolejnych 

biegach organizowanych przez Runaway – Polski Uciekinier. Materiały filmowe oraz fotografie 

wykonywane są w sposób spontaniczny, energiczny przez zaangażowanych fotografów i 

ekipy video, którzy nie mają możliwości pojedynczo dokumentowania, wizerunku zawodników 

biorących udział w biegu. Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zezwolenie 

osoby sfotografowanej lub sfilmowanej, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest 

oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie woli 

– zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie może być swobodnie cofnięte po 

wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego  

odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub 

wcześniej. Przetwarzanie danych osobowych (Twojego wizerunku) w świetle RODO odbywa 

się przy rejestracji Wydarzenia sportowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z 

którym: przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę 

trzecią. Organizator ma w pełni uzasadniony interes by popularyzować sport, w tym poprzez 

relacje filmowe i fotograficzne z przeprowadzanego wydarzenia organizowanego przez 

RUNAWAY – POLSKI UCIEKINIER. 

Jestem świadom, że zgoda niniejsza  może być cofnięta w każdej chwili poprzez wysłanie  e-

mail na adres : kontakt@runawayocr.pl z tytułem wiadomości „Cofnięcie zgody na 

udostępnienie wizerunku oraz data biegu”. Wraz z dokładnym opisem w e-mailu o jakie 

wydarzenie chodzi. 

 

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

- Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń 

Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.  

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione przedmioty na 

terenie imprezy oraz nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie 

przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek, jak również za zdarzenia losowe, których nie 

da się przewidzieć.  

- Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone organizatorowi albo 

innym uczestnikom podczas imprezy.  

- Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków 

odurzających, zachowujące się agresywnie.  

- Zakazane jest startowanie w butach z kolcami.  

- Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach oświadczają, że startują na własną 

odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań związanych ze 
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stanem zdrowia, co potwierdzają podpisaniem oświadczenia przy odbiorze pakietu 

startowego.   

- Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna 

za wymagający interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.  

- Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika w przypadku wyraźnego lub 

notorycznego naruszania regulaminu co wpływa na bezpieczeństwo, stan zdrowia lub 

negatywny wizerunek wydarzenia. 

 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE : 
 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprez z przyczyn nie dających 

się przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody) oraz do zmian godzin startów danych fal. 

- Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 

- Uczestnik nie przestrzegający regulaminu może zostać zdyskwalifikowany. 

- W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną 

- W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 

- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora               

- Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom 

jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej  

z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 

jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 

uczestnictwem w Biegu RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR KOBYLIN. 

Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia 

na czas udziału w imprezie sportowej. 

 

 


