
 
Regulamin IV Biegu WOŚP w Kutnie 

I. Cel 
- Wsparcie inicjatywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
- Promowanie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej 
 

II. Organizator 

− Sztab Hufiec ZHP Kutno 

− OCRland 

 

III. Termin i miejsce 

− Bieg odbędzie się dnia 29 stycznia 2022 roku na terenach rekreacyjnych nad Ochnią 
(al. ZHP) 

− start I - godz 12:00 
start II - godz 13:15 

− Baza imprezy – tereny rekreacyjne  
- Biuro zawodów: tereny rekreacyjne nad Ochnią 
- Start/meta –  tereny rekreacyjne nad Ochnią - okolice placu zabaw 
 

IV. Program imprezy 

Wydarzenie w tym roku przybierze formę SZTAFETY SERC !  
- Biuro zawodów będzie otwarte tylko w dniu zawodów tj. 29.01.2022/ 
Zawodnicy będą odbierać pakiet startowy uprawniający do startu bezpośrednio przed 
startem. O godzinie wydawania numerów startowych Organizator poinformuje osobnym 
komunikatem. 
- Start biegu zostanie podzielony na dwie tury. W każdej turze wystartuje 20 trzyosobowych 
sztafet. O przydzieleniu do tury decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

V. Trasa i zasady 

Bieg nie ma maksymalnego dystansu. Jedno okrążenie pokonywane przez jednego 
zawodnika będzie mieć ok. 1km 
Zawodnik na sygnał startu rusza pokonać trasę wzdłuż oznaczonej taśmy i wraca do swojego 
boksu. Każdorazowo jak schodzi z trasy zostaje „oznaczony”. Drużyny biegają przez godzinę. 
Wygrywa ta która ma najwięcej odznaczeń .  
- Trasa będzie otaśmowana. Uczestnik biegu może poruszać się tylko po wyznaczonej trasie.  
- Nie będzie prowadzony pomiar czasu. 
- Bieg ma charakter charytatywny. 
- Obowiązuje limit zgłoszeń (maksymalnie 40 drużyn). Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 
29.01.2022 r. na stronie http://www.b4sport.pl  lub do wyczerpania limitu. 
- NIE istnieje możliwość zapisu na bieg w dniu zawodów w Biurze Zawodów , jeśli limit nie 
zostanie wyczerpany. 
- Limit czasu wynosi 60 minut. 
- Nie będzie prowadzona klasyfikacja biegu. 
- Zawodnicy startują w 3 osobowych drużynach ale jedna osoba może pokonywać pod rzad 
więcej niż jedno okrążenie  
 

VI. Uczestnictwo 

http://www.b4sport.pl/


- Wpisowe w wysokości 75 złotych za drużynę płatne przez platformę płatniczą przy 
rejestracji droga internetową. Drużynę zapisuje jedna osoba podając dane wszystkich 3 
członków drużyny i dokonując wpłaty wpisowego. 
- Wpisowe w całości przekazane będzie na rzecz WOŚP. 
- W ramach wpisowego Organizator zapewnia numer startowy, medal za ukończenie biegu, 
napój 
- Zawodnicy startują w Biegu WOŚP w Kutnie na własną odpowiedzialność.  
Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego oświadczenia oznacza, że Uczestnik 
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie 
sportowej, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się 
podjąć to ryzyko. 
-Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą posiadać numer startowy odebrany po 
weryfikacji w Biurze Zawodów mieszczącym się na stadionie MOSIR w godzinach podanych 
osobnym komunikatem 
-Na czas trwania biegu Organizator nie zapewnia miejsca do przebrania i depozytu. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy biegaczy. 
- Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. 
- W biegu mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zarejestrują się, bez ograniczeń 
wiekowych, a także podpiszą własnoręcznie, w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic / 
opiekun prawny, oświadczenie o zdolności do udziału  Biegu WOŚP w Kutnie i przedstawią 
dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.  

 

VII. Postanowienia końcowe 

- Numer startowy musi zostać umieszczony w widocznym miejscu. 
-Nie wolno zaśmiecać trasy biegu (wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). 
- Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie 
objętych niniejszym regulaminem. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego 
powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z 
ostateczną wersją regulaminu zapoznać można będzie się przed startem w Biurze Zawodów. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku i wypowiedzi 
uczestników, biorących udział w imprezie, w celu wykorzystania do promocji w środkach 
masowego przekazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej 
w IV Biegu WOŚP – 29.01.2022 r. w Kutnie 

............................................................................... Nazwisko, Imię rodzica (opiekuna) 

................................................................................Numer i seria dowodu osobistego 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ mojego podopiecznego 

: ....................................................................................Nazwisko, imię Data urodzenia 

1. Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania medyczne do udziału mojego dziecka w 
zawodach. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów 
3. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych 
osobowych Dz.Ust. nr 133) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do 
celów organizacyjnych. 

 

 

....................................................... data, podpis 

 


