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Regulamin biegu "Rozbrykane Łoszaki" w dniu 
2 października 2021 roku. 

 
Rozbrykane Łoszaki to impreza biegowa z przeszkodami jak i naturalnymi 
wzniesieniami dla dzieci wchodząca w skład Festiwalu Biegów Puszczy Bydgoskiej. 

I. Organizator 
Fundacja Aktywne Kujawy 
ul. Łąkowa 38B 
85-463 Bydgoszcz 
tel. 513 401 512 
email: joannamzlasu@gmail.com 
 

II. Dane kontaktowe 
 
 Wojciech Wiśniewski 
 tel. 508 448 949 
 email: rozbrykaneloszaki@gmail.com 
 
III. Cele 

● Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci  
● Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 

Bydgoszczy i gmin sąsiadujących. 
● Zaprezentowanie walorów Puszczy Bydgoskiej 

 
IV. Termin i miejsce 

● Bieg odbędzie się w dniu 2 października 2021 roku o godz. 10:00 w Puszczy 
Bydgoskiej ul. Fryderyka Chopina 2 , 86-005 Białe Błota (Nadleśnictwo 
Bielice). 

● Uczestnik zawodów będzie startował w wyznaczonej wcześniej godzinie w 
swojej kategorii wiekowej (możliwe połączenie dwóch kategorii wiekowych). 

● Harmonogram startów będzie dostępny na stronie FB Rozbrykane Łoszaki.  
● Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty imprezy. O ewentualnej 

zmianie uczestnicy będą poinformowani poprzez stronę na FB Rozbrykane 
Łoszaki. 
 

V. Trasa biegu  
● Dystanse od 600m do 1000m w zależności od kategorii wiekowej. 
● W biegu mogą wziąć udział dzieci z roczników od 2009 do 2018. O 

przynależności dziecka do kategorii wiekowej decydować będzie rocznik 
dziecka. 

● Dobór kategorii wiekowej leży po stronie zapisującego dziecko rodzica 
(opiekuna). Rodzic (opiekun) jest świadomy dystansu i przeszkód na jaki 
zapisuje dziecko i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki zapisu 
dziecka na zawody. 
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● Kategorie wiekowe i dystans: 
o 3 - 4 lata - 600m (możliwość biegu z rodzicem (opiekunem)  
o 5 - 6 lat - 600m  
o 7,8 - 9 lat - 800m 
o 10,11 - 12 lat - 1000m 

● Uczestnicy z rocznika  2018 i 2017 mogą biec wraz z rodzicem (opiekunem) 
po trasie biegu. 

● Na trasie zawodów rozstawione będą przeszkody o zróżnicowanym poziomie 
trudności, których pokonanie będzie wymagało działań indywidualnych. 
Dopuszczalna pomoc Rodzica (opiekuna), wolontariuszy.  

● Każda przeszkoda będzie zabezpieczona  przez wolontariusza 
(wolontariuszy).  

● Przeszkody nie mają atestu. 
● Dla różnych kategorii wiekowych będzie możliwe inne miejsce startu i mety.  
● Uczestnicy będą startować w grupach 10-15 osobowych.  
● Informacja dotycząca o przybliżonej godzinie startu będzie dostępna na 

stronie FB Rozbrykane Łoszaki 
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na 

zdrowiu uczestników zawodów doznany w wyniku pokonywania ustalonej 
trasy i przeszkód  w ramach zawodów.  

● Na terenie zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. 
● Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dystansu, trasy i rodzaju 

przeszkód. 
VI. Warunki i uczestnictwo 

● Prawo startu w zawodach mają dzieci urodzone w latach 2009 - 2018, których 
Rodzice (opiekunowie prawni) podpiszą wymagane przez Organizatora 
oświadczenia. 

● Wymagane jest także dokonanie rejestracji na stronie 
https://b4sportonline.pl/Aktywne_Kujawy/   oraz wpłaty kwoty wpisowej na 
konto Fundacji Aktywne Kujawy. 

● Kwota wpisowego przy przelewie na konto Fundacji wynosi  
o do 5.09.2021 - 30zł 
o od 6.09 do 19.09 - 40zł 
o w dniu zawodów - 50zł pod warunkiem dostępności miejsc 

● O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora 
● W dniu imprezy należy najpóźniej 30 min przed startem zgłosić się na miejsce 

startu Imprezy w celu weryfikacji danych, a także złożenia wypełnionego i 
podpisanego Oświadczenia, przy czym: 

o Oświadczenie zawiera informację o stanie zdrowia dziecka 
dopuszczającym do startu, deklarację o starcie dziecka na 
odpowiedzialność opiekuna prawnego, akceptację Regulaminu, a także 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika 
imprezy. 

o Brak akceptacji któregokolwiek z punktów oświadczenia jest 
równoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do startu. 

o W celu dokonania weryfikacji należy mieć przy sobie dokument 
tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja, paszport, prawo 
jazdy) lub w przypadku pośredniczenia: kserokopię dokumentu 
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tożsamości opiekuna prawnego uczestnika, wypełnione i podpisane 
upoważnienie oraz oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego 
dziecka. 

o Uczestnicy, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane, nie zostaną 
dopuszczeni do startu. 

o Zgłaszając uczestnictwo małoletniego w zawodach, każdy 
rodzic/opiekun uczestnika oświadcza, że: 

o Dziecko bierze udział w Imprezie na odpowiedzialność 
rodzica/opiekuna z pełną świadomością zagrożenia 
wynikającego z charakteru Imprezy, które mogą polegać m.in. na 
ryzyku utraty zdrowia i życia. 

o Dziecko posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań 
medycznych do uczestnictwa w Imprezie. 

o Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, 
nazwisko, wiek), w tym na zamieszczanie tych danych w 
przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie 
drukowanej. 

o Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w 
formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku, udzielając tym 
samym organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie 
utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji. 

o Limit miejsc w biegu wynosi : 250 osób. 
o Czas biegu uczestnika nie będzie mierzony. 
o Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia maksymalnego 

limitu zgłoszeń w poszczególnych kategoriach, do stworzenia 
dodatkowych kategorii i klasyfikacji oraz zmiany ogólnego limitu 
zapisów. 

VII. Rejestracja i opłata 
● Rejestracji można dokonać przed wydarzeniem na stronie 

https://b4sportonline.pl/Aktywne_Kujawy/ a także przed wydarzeniem w biurze 
zawodów pod warunkiem dostępności miejsc. Dostępne miejsca będą tylko i 
wyłącznie w przypadku gdy zapisani wcześniej uczestnicy nie zjawią się na 
miejscu startu. 

● Opłata wpisowa obejmuje start w zawodach wraz z numerem startowym oraz 
nagrody na mecie w postaci medalu, upominku, wody i słodkiej przekąski. 

● Opłaty wpisowe prosimy wpłacać na konto Fundacji o numerze 86 1140 2004 
0000 3002 7917 7910 z dopiskiem "Rozbrykane Łoszaki + nazwisko i imię 
uczestnika". W przypadku wpłaty za kilka osób proszę wymienić wszystkich 
uczestników z nazwiska i imienia.  

● Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani 
wydawane w terminie późniejszym. 

● W opłacie wpisowej jest zawarte ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

 
VIII. Porządek i bezpieczeństwo.  

● Rodzice mają możliwość towarzyszenia dzieciom podczas pokonywania trasy 
biegu (rocznik 2018 i 2017). Tym samym, rodzic zgadza się, iż: 
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o ma świadomość zagrożenia wynikającego z charakteru Imprezy, które 
mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia, i nie będzie z tego 
tytułu zgłaszać żadnych roszczeń, 

o posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych oraz 
umożliwiający udział w Imprezie jako osoba towarzysząca przy dziecku, 

o wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na 
zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, 
internetowych i w formie drukowanej, 

o wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie 
fotografii lub zapisu wideo wizerunku, udzielając tym samym 
organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego 
wizerunku na wszystkich polach eksploatacji. 

o nie może przeszkadzać (utrudniać) innym uczestnikom podczas 
zawodów 

● Uczestnicy biegu, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące 
się na terenie, w którym odbędą się zawody  zobowiązane są do 
przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych przez 
Organizatora, w tym: 

o Nie przekraczania zabezpieczeń ustawionych wzdłuż trasy biegu, 
o Nie wchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących 

zawody, 
o Używania przeszkód na trasie tylko w sposób zalecany przez 

Organizatora i tylko w ramach uczestnictwa w biegu, 
o Przekraczania dróg i ścieżek na trasie tylko w miejscach wyznaczonych 

● Ponadto, uczestnicy zawodów, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie 
znajdujące się na terenie zawodów, w którym odbędzie się bieg „Rozbrykane 
Łoszaki”, mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń 
służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników zawodów. 

● Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy osoby, które w jakikolwiek 
sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się 
niezgodnie z Regulaminem. 

● Osoby przebywające na terenie Imprezy nie mogą stwarzać swoim 
zachowaniem zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego oraz innych. 

● Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów "Rozbrykane 
Łoszaki". 

● Organizator ma prawo nie dopuścić do biegu i usunąć z terenu Imprezy osoby 
wobec, których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, 
narkotyków lub innych środków odurzających. 

IX. Ochrona wizerunku 
● Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zawodów oraz kibice 

wyrażają zgodę na publikację ich oraz ich podopiecznych wizerunku w 
relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym 
społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych zawodów. 

 
X. Pozostałe postanowienia. 

● Pisemne reklamacje i protesty wysłane na adres e-mail: 
rozbrykaneloszaki@gmail.com rozpatrywane będą w przeciągu 7 dni 
roboczych od otrzymania przez Organizatora pisemnego zażalenia. 
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● Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie 
trwania Imprezy. 

● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty lub zniszczenie 
przedmiotów własnych uczestnika w związku z uczestnictwem w zawodach. 

● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wydarzenia czy 
przełożenie terminu zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone i wybrudzone ubranie 
i buty dziecka. Zalecamy zabrać ze sobą odzież i obuwie na zmianę.  

● Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 
Regulaminie i wszelkich i postanowieniach związanych z uczestnictwem w 
biegu "Rozbrykane Łoszaki". O zmianie regulaminu uczestnicy zostaną 
powiadomieni.  

● Przez cały czas trwania zawodów, dziecko pozostaje pod opieką 
rodzica/opiekuna prawnego. Bierze on na ten czas pełną odpowiedzialność za 
opiekę nad dzieckiem oraz odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez 
dziecko. 

● W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli 
którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości 
uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne 
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność. 

● W razie wprowadzonych w Polsce obostrzeń dotyczących imprez sportowych, 
masowych, ograniczeń w wejściu do lasu i innych okoliczności Organizator 
zastrzega, iż zawody mogą być odwołane i przeniesione na inny termin. 

● W przypadku odwołania biegów Organizator zwraca 100 % wpłaty uczestnika 
za udział w zawodach. Przełożenie zawodów na inny termin nastąpi wyłącznie 
za zgoda uczestnika. 

● Wszystkie potrzebne oświadczenia, zgody będą podpisywane przez Rodzica 
(opiekuna) przy odbiorze pakietów startowych.  

 


