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REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI 
organizowanego w ramach biegu:  

2. Radzymiński Trail w Radzyminie w dniu 22.09.2019 r. 

- załącznik do Ragulaminu Biegu Głównego 

(wersja z dnia 14 lipca 2019 r.) 

 

Organizator biegu: 

        Stowarzyszenie “RADZYMIN RUN TEAM”. 

Cel biegu: 

 Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

 Promocja rekreacyjnych i krajobrazowych walorów okolic miasta Radzymin. 

 Promocja ekologicznego stylu życia i dbałości o środowisko naturalne poprzez uprawienie „ploggingu” 

– (biegnij i zbieraj/sprzątaj). 

 Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci w Radzyminie i powiecie 

wołomińskim. 
 

Termin i miejsce: 

 Bieg dla dzieci odbędzie się w dniu 22 września 2019 r. w Radzyminie 

 START o godzinie 10.00. Najpierw startują najmłodsze dzieci. Kolejne zawody następują bezpośrednio 

po sobie. 

 Start i meta: dojście ul. Pogodną (skraj lasu) - Radzymin. 

 Biuro Zawodów: okolice STARTU/METY (namiot) 

 Szczegółowy program, w tym trasa biegu oraz dokładne informacje dotyczące biegów dzieci i 

młodzieży zostaną przedstawione najpóźniej na 14 dni przed imprezą na stronie internetowej 

www.radzyminskitrail.pl 
 

Trasa biegu i kategorie wiekowe: 

 Trasy biegów dla dzieci dostosowane są do wieku. 
 

Oddzielna klasyfikacja dla dziewczynek i chłopców. 
 

 do 4 lat - roczniki 2015 i młodsi:  bieg ok. 100 m   

 5 - 6 lat - roczniki 2013-2014:   bieg ok. 200 m  

 7 – 8 lat - roczniki 2011-2012:   bieg ok. 400 m  

 9 – 10 lat – roczniki 2009-2010  bieg ok. 600 m 

 11 – 13 lat - roczniki 2006-2008:  bieg ok. 1000 m  
 

 W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą 

przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo 

decyduje Organizator. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość większej ilości startów i podziału poszczególnych grup 

wiekowych na mniejsze podgrupy. W takiej sytuacji godziny startów mogą ulec zmianie. O wszelkich 

zmianach informacje będą zamieszczone na stronie internetowej www.radzyminskitrail.pl 

 Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu, a kolejność ustalana jest tylko dla pierwszych 

zawodników. 
 

Uczestnictwo: 
 

 Prawo startu mają dzieci w wieku  do 13 roku życia. 

 W biegach dziecięcych może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania prawidłowego 

zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna. 

 Organizator zastrzega limit 25 uczestników, w każdej kategorii wiekowej. 

http://www.radzyminskitrail.pl/
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 Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowaniu w Biurze Zawodów. W 

momencie weryfikacji (odbioru pakietu startowego) obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest 

obowiązkowa. 

 Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za dziecko. 

 Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest uiszczenie opłaty startowej do dnia 15.09.2019 r. (decyduje data 

wpływu na rachunek Organizatora). Po tym terminie możliwa będzie opłata w dniu biegu, pod 

warunkiem dostępności miejsc. 

 W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać dokument potwierdzający wiek 

dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka). 

 Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą 

związane z tym ryzyko. Rodzice / opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu 

wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo 

wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że 

Zgłaszający Uczestnika do biegu, rozważyli i ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z 

uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowali się podjąć to ryzyko, zgłaszając Uczestnika do Biegu 

wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

 Organizator nie ubezpiecza uczestników. 

 Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 

22.09.2019 r. 

 Pobranie numeru startowego oznacza, że zapoznanie się z regulaminem, jego akceptacją i 

zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

 Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami do przedniej części 

ubrania na wysokości klatki piersiowej. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował 

dyskwalifikacją. 

 Ze względów bezpieczeństwa uczestników biegu oraz kibiców, zabroniony jest bieg osoby dorosłej 

wraz z dzieckiem (za rękę, bezpośrednio obok). 

 Dzieci chcące wystartować w zawodach na podstawie pożyczonego numeru startowego 

rodzica/opiekuna zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do zawodów. Zdyskwalifikowana 

zostanie również osoba pożyczająca swój numer startowy. 

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Rodzice, opiekunowie Uczestników oraz sami Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w 

materiałach informacyjnych i reklamowych. 

 Rodzice oraz opiekunowie Uczestnika, jak również sam Uczestnik udzielają Organizatorowi 

nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w 

tym w szczególności: 

 Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie. 

 Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono 

wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego 

udziału w biegu. 

 Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej. 

 Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku. 

 Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także 

publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym. 

 Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach. 

 W ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymują: 

 numer startowy wraz z agrafkami, 

 pamiątkowy medal – po ukończeniu biegu, 

 wodę mineralną, 

 opiekę medyczną, 

 słodką niespodziankę. 



 3 / 4 
 

 

Zgłoszenia: 

 

 Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w 

zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu. 

 Zgłoszenia do biegów dziecięcych będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu 

www.zapisy.inessport.pl 

 Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku 

z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która 

będzie weryfikowana w biurze zawodów. 

 W biegach dziecięcych pobierana będzie opłata startowa w wysokości 12,00 zł za dziecko. 

 Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay. 

 Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty 

startowej.  

 Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje 

konto – płatności. 

 Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. 

 Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i przesłał formularz 

zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych 

i pocztowych. 

 Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej. 

 W przypadku przekroczenia 25 zgłoszeń w każdej z kategorii, Organizator automatycznie kończy 

przyjmowanie zgłoszeń. 

 Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i następnie uiszczenie opłaty 

startowej. 

 Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej w terminie 2 dni roboczych od daty 

rejestracji. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie. 

 Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście 

startowej. 

 W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub 

opiekuna prawnego jest obowiązkowa. 

 Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora. 

 Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia Biegu lub rezygnacji zawodnika z 

udziału w imprezie. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionego wpisowego na rzecz innego 

zawodnika. 

 Organizator ma prawo zwiększyć limit uczestników biegu. 

 

Program zawodów: 

 

9.00  – otwarcie Biura Zawodów (biuro mieścić się będzie w namiocie obok miejsca startu/mety) 

9.45  – zamknięcie biura zawodów – dla dzieci. 

10.00 – powitanie zawodników – rozpoczęcie biegów dla dzieci. 

11.15 – występy dla dzieci, gry i zabawty 9 (w oczekiwaniu na  zawodników biegu głównego) 

12.40 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu dla dzieci 

 

Nagrody: 

 Zdobywcy miejsc I – III w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców otrzymują dyplony oraz 

symboliczne nagrody rzeczowe.  

 Uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowe medale. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie 

otrzyma pamiątkowego medalu. 

 

http://www.zapisy.inessport.pl/
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Postanowienia końcowe: 

 Kontakt do Organizatora: 

+48 605 861 864 

E-mail: bieg@radzyminskitrail.pl 

Dyrektor Biegu: Tomasz Wardak (email: tomasz.wardak@radzyminrunteam.pl) 

Strona internetowa: www.radzyminskitrail.pl 

 Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. 

 Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące. 

 Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną 

zdyskwalifikowani. 

 Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy przy Biurze Zawodów oraz na stronie 

internetowej www.radzyminskitrail.pl, w zakładce wyniki. 

 Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w trakcie imprezy. Organizator nie pokrywa 

kosztów medycznych lub kosztów transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu. 

 Opiekun prawny dziecka oświadcza, że zapoznał się z regulaminem biegu. 

 Zawodnicy również mogą oddać swoje rzeczy zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym 

czytelnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika na przechowanie w szatni do godziny 

13:30. Oddawanie rzeczy będzie odbywać się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru 

startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy pozostawionych w szatni 

przez inną osobę. 

 Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest wykupienie na 

własny koszt ubezpieczenia NNW. 

 Szatnia będzie usytułowana w okolicach STARTU/METY. 

 Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

 W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator. 

 Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do Regulaminu Biegu, który jest obowiązujący dla 

wszystkich startujących w 2. Radzymiński Trail. 

 

http://www.radzyminskitrail.pl/

