
 
 

„Żmigrodzki Mały Bieg Smoka” 
Żmigród 05 czerwca 2022 rok 

 
REGULAMIN 

 
1. Cel imprezy: 

- popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako formy aktywnego wypoczynku i rekreacji 
ruchowej 
- integracja dzieci i młodzieży uprawiających biegi   
- promocja Zespołu Pałacowo-parkowego w Żmigrodzie 
 

2. Organizator: 
Burmistrz Gminy Żmigród  
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 
Partner: Rozlewnia Wód i Napojów „Marton” ze Żmigrodu 
 

3. Termin i miejsce:  
05.06.2022 /niedziela/ godz. 10.00.  
Start i meta: Zespół Pałacowo-Parkowy w Żmigrodzie (przy ruinach zamku).  
Trasa biegu: ścieżki żmigrodzkiego parku. 
 

4. Zapisy:   
Zgłoszenia dzieci i młodzieży w dniu imprezy od godziny 09.00 w biurze zawodów przy starcie i 
mecie. Osoba do kontaktu: Grzegorz Paryna – tel. 602-653-539  
 

5. Prawo startu:  
Uczniowie Szkół Podstawowych niezależnie od miejsca zamieszkania, nie mający 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, przynależności klubowej i narodowości. 
Uczniowie muszą posiadać zaświadczenie od rodziców lub prawnych opiekunów o wyrażeniu 
zgody na start w biegu oraz dokument tożsamości. 
 

6. Kategorie wiekowe: 

Lp Kategorie wiekowe Rocznik (osobno 
chłopcy i dziewczęta) 

Dystans  

1. Klasy 0 - I 2014 i młodsi 400 m, 1 małe okrążenie 

2. Klasy II  2013 400 m, 1 małe okrążenie 

3. Klasy III 2012 400 m, 1 małe okrążenie 

4. Klasy IV 2011 600 m, 1 duże okrążenie 

5. Klasy V 2010 600 m, 1 duże okrążenie 

6. Klasy VI  2009 600 m, dziewczyny 
1200 m, chłopcy 

7. Klasy VII 2008 1200 m, 2 duże okrążenia 

8. Klasy VIII 2007 1200 m, 2 duże okrążenia 

 



  
7. Warunki uczestnictwa: 

- otwarty charakter imprezy 
- obowiązuje pisemne zgłoszenie do biegu na karcie uczestnictwa 
- obowiązuje spełnienie wymogów organizatora od strony sportowej i medycznej 
- uczestnictwo na odpowiedzialność osób podpisujących zgody udziału w biegu 
- uczestnicy ubezpieczeni są w jednostkach delegujących (szkoły) lub we własnym zakresie 
 

8. Obsługa sportowa: 
- nad regulaminem i sprawnością czuwa sędzia główny 
- sędzia główny wyznacza sędziów: startu, trasy i mety 
- między startem i metą biorący udział w biegu – pod karą dyskwalifikacji – nie może korzystać 
z pomocy innych osób, za wyjątkiem niezbędnej pomocy medycznej 
- sędzia główny ściśle współpracuje z obsługą, sędziami pomocniczymi i lekarzem biegu 
- rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii sędziego głównego  
 

9. Obsługa medyczna i techniczna: 
- organizator zapewnia opiekę medyczną  
- organizator zapewnia nagłośnienie wraz ze spikerem 
 

     10. Nagrody: 
- każdy uczestnik otrzymuje: napój chłodzący. 
- nagrody honorowe (statuetki) oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych 
za miejsca I – III 

 
     11. Postanowienia końcowe: 

- biegiem kieruje sędzia główny, decydując w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i 
porządku oraz w sprawach spornych 
- organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione 
- dojazd uczestników we własnym zakresie 
- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu 

             - szczegółowe informacje na stronach www.zpk-zmigrod.eu, www.żmigrod.com.pl  

- Uczestnik/Rodzic/Opiekun zapoznał się z Regulaminem i klauzulami RODO zawartymi na 

stronie  internetowej https://zpk-zmigrod.eu: 

Klauzula nr 3 https://www.zpk-

zmigrod.eu/images/RODO/3_KLAUZULA_INFORMACYJNA_uslugi_bezplatne_dorosli.pdf 

Klauzula nr 4 https://www.zpk-

zmigrod.eu/images/RODO/4_KLAUZULA_INFORMACYJNA_uslugi_bezplatne_dzieci.pdf 

- Klasyfikacja wyników wraz z fotorelacją będą publikowana na stronach internetowych: 

www.zpk-zmigrod.eu i http://www.zmigrod.com.pl/ oraz w mediach społecznościowych  

- Uczestnik zapisując się na zawody i akceptuje niniejszy Regulamin 

 
      

 

                    Dyrektor Biegu: 
       Grzegorz Paryna 
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