
II BUKOWSKI BIEG KSIĘCIA MIESZKA I 

04.06.2017 r. 
 
 

1. CEL ZAWODÓW   
a. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako jednej z form aktywności 

fizycznej wśród mieszkańców gminy Buk i okolic   
b. Promocja miasta i gminy Buk  

c. Integracja społeczeństwa  

 

2. TERMIN I MIEJSCE  

• Zawody odbędą się 4 czerwca / niedziela/ 2017 roku  

• Od godz. 1030 do 1230 odbywać się będą Biegi Dziecięce (wg roczników – 
rozpoczynając od dzieci urodzonych w roku 2012 i mł., a kończąc na biegach dzieci 
urodzonych w roku 2004) 

• Rozpoczęcie biegu głównego g. 13
00

 .  
• Start i meta – pl. Przemysława /rynek/  

 

3. ORGANIZATOR  
Miasto i Gmina Buk – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku  

 

4. TRASA I DYSTANS  

Biegi dziecięce: dystans dostosowany do kategorii wiekowej – patrz załącznik nr 1 
Bieg główny: dystans 10 km ( 2 pętle po 5 km).  

Trasa w całości ulicami miast Buk, znakowana co 1 kilometr  

Elektroniczny pomiar czasu zapewnia Maratończyk Pomiar Czasu  

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA  

I. BIEGI DZIECIĘCE  
1) W biegach dziecięcych występuje podział na kategorie wiekowe - opiekun 

prawny/rodzic może zgłosić dziecko do biegu tylko w kategorii odpowiadającego 
wiekowi dziecka lub kategorii wyższej (starszej)  

2) Opiekun prawny/rodzic zgłaszający dziecko do biegów dziecięcych musi podpisać 
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do biegu oraz podpisać 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla celów weryfikacji i 
umieszczenia w komunikacie końcowym – druk dostępny podczas zapisów 

3) Zgłoszenie dzieci odbywać się będzie przy stoliku organizatora umiejscowionym 
przy starcie ( na rynku) – zapisy od godz. 945 . Zapisy do każdej kategorii wiekowej 
kończą się na 5 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia danego biegu. 

4) W biegach dziecięcych nie ustala się limitu zgłoszeń. 
5) Szkoły, kluby sportowe i inne organizacje zgłaszające dzieci do biegu powinny 

wcześniej podać do wiadomości organizatora orientacyjną ilość zgłoszeń. 
6) Każde dziecko powinno posiadać dokument tożsamości w celu kontroli daty 

urodzenia. 
 

II. BIEG GŁÓWNY 
7) Uczestnikiem biegu głównego może zostać osoba pow. 16 r.ż., która wyrazi chęć 

udziału w imprezie, dokona opłaty startowej oraz wypełni kartę zgłoszeniową.   
Uwaga: osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców/opiekunów prawnych 
na udział w biegu głównym, w której znajdzie się informacja o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do biegu.  



 
8) Warunkiem udziału w biegu głównym będzie oświadczenie uczestnika, że stan 

jego zdrowia pozwala na udział w zawodach, oraz że startuje na własną 
odpowiedzialność (podst. prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095) 
Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na 
zdrowie i życie, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą 
wystąpić w związku obecnością lub uczestnictwem w imprezie.  
Każdy uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym 
Oświadczenie o zdrowiu oraz zgoda na przetwarzanie danych znajduje się 
w załączniku nr 2 do regulaminu.  

9) Wszyscy zawodnicy biegu głównego muszą zostać zweryfikowani w biurze 
zawodów, co najmniej na 45 minut przed startem.   

10) Za osobę zgłoszoną do biegu głównego uważa się osobę, która wypełniła i 
przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.   

11) Ustalony został limit 400 uczestników biegu głównego. W przypadku dużego 

zainteresowania biegiem limit może zostać zwiększony do 500 osób.  
12) Biegaczy obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny (od momentu 

wystrzału startera). Ktokolwiek jest na trasie po upływie tego czasu, 
ponosi za to odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego 
oraz Kodeksu Cywilnego. 

13) W momencie zgłoszenia i dokonaniu opłaty startowej przez max. 500 biegaczy listy 
startowe zostaną zamknięte.  

14) Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony (skracanie trasy) 
zostaną zdyskwalifikowani 

15) Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem alkoholu lub innych 
niedozwolonych środków.    

16) Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i 
przedstawicieli sponsorów.   

17) Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.  

18) Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów. 
 

6. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW  

I. BIEGI DZIECIĘCE  
1) Do biegów dziecięcych zgłoszenia przyjmowane będą w dniu biegu przy stoliku 

organizatora umieszczonym przy starcie biegów (rynek) 
2) Udział w biegach dziecięcych jest bezpłatny 

 
II. BIEG GŁÓWNY 

3) Do biegu głównego zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stornie internetowej  
www.osir-buk.pl w zakładce BUKOWSKI BIEG KSIĘCIA MIESZKA I  
 
*istnieje także możliwość zapisania się na bieg główny w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Buku – od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 ( wymagany 
dokument tożsamości) 
 

4) Opłaty:   
• Do 24 maja 2017r. – 30 zł – koniec zapisów elektronicznych  

 
• W dniu zawodów (4 czerwca) w biurze zawodów – 40 zł – podczas rejestracji 

wymagane będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego.   
• Nr. konta bankowego:   



PKO BP SA O/ BUK 19 1020 4144 0000 6502 0007 0649 – w 
tytule należy wpisać „Imię i Nazwisko Bieg Mieszka” 
 * w przypadku jednej opłaty za dwóch lub więcej uczestników 
prosimy o wpisanie wszystkich imion i nazwisk na przelewie. 
  

5) Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności.  
 

6) Odbiór pakietów startowych odbywać się będzie tylko w dniu zawodów (4 czerwca) 

w biurze zawodów – Hala Sportowa ul. Szarych Szeregów 10, 64-320 Buk w g. 

9: 00-12: 15.   
Każdy z zawodników w ramach opłaty startowej ma zapewniony: 
- worek na obuwie sportowe 
- numer startowy z agrafkami 
 - chip do pomiaru czasu -  mocowany jest w sznurówkach.  
Chip należy oddać zaraz po zakończeniu biegu.  
- medal na mecie ( po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie) 

- długopis  

- posiłek regeneracyjny po biegu 

- opiekę medyczna 

 

7. KATEGORIE WIEKOWE 

Biegi dziecięce – załącznik do regulaminu 

Bieg główny 

M/K OPEN 

M/K Najlepszych biegaczy miasta i gminy Buk 

M/K 16  /16-30 lat/  2001 – 1987 

M/K 30  /31-39 lat/  1986 – 1978 

M/K 40  /40-49 lat/  1977 – 1966 

M/K 50+  /od 50 r.ż./  od 1965 

Kat. Niepełnosprawnych (bez podziału na kategorie) 

8. FINANSOWANIE I NAGRODY  

I. BIEGI DZIECIĘCE 
• Dla najlepszych trzech dziewczynek i chłopców w każdej kategorii 

statuetki 
• Dla wszystkich uczestników biegu pamiątkowe medale, woda i słodki 

poczęstunek


 BIEG GŁÓWNY 
• Kat. M/K OPEN nagrody pieniężne

1. Miejsce – 1000 zł
2. Miejsce – 750 zł
3. Miejsce – 500 zł

oraz pamiątkowe puchary 
• Kat. M/K najlepszych biegaczy miasta i gminy Buk

1. Miejsce – 750 zł 
2. Miejsce – 500 zł 
3. Miejsce – 300 zł 

oraz pamiątkowe puchary 
• Pamiątkowe puchary dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników w 

kategoriach: M/K 16, M/K 30, M/K 40, M/K 50+
• Pamiątkowe puchary dla najlepszych trzech uczestników w kategorii osób 

niepełnosprawnych
• Pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników




Po zakończeniu biegu głównego odbędzie się konkurs - do wygrania nagroda 
o wartości 750 zł  - wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończyli bieg główny.  
 
Organizator zapewnia wodę na trasie biegu oraz posiłek regeneracyjny po 
zakończeniu biegu dla każdego uczestnika.  
 
Zawodnicy, którzy zostaną nagrodzeni w kategorii OPEN i kat. najlepszy 
biegacz miasta i gminy Buk nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. 
 

9. ZWROTY I REKLAMACJE   
• Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne 


• Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do dnia 31 maja 

2017 roku. Osoba, na którą pakiet jest przepisywany wypełnia formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie  www.osir-buk.pl zakładka BUKOWSKI BIEG 
MIESZKA I (bez dokonywania płatności). Następnie osoba zrzekająca się pakietu 
wysyła e-mail (z adresu podanego przy swojej rejestracji) na adres 
osirbuk@post.pl z informacją, z kogo, na kogo pakiet ma zostać przepisany.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
• Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne

• Biegi odbędą się przy częściowo zamkniętym ruchu ulicznym

• Organizator zapewni opiekę medyczną podczas zawodów

• Organizator zapewnia toalety, przebieralnie, szatnie, depozyty, prysznice – umiejscowione 

w hali sportowej OSiR w Buku ul. Szarych Szeregów 10

• Organizator zezwala biegaczom na bieg z psem pod warunkiem zapewnienia 

bezpieczeństwa sobie i innym biegaczom (kaganiec) oraz ustawieniu się w przedostatnim 
rzędzie przed linią startu. 


• Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na 

piersiach. 
• Czas biegu, który podlega klasyfikacji to czas brutto. 

• Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym mają obowiązek 

ustawienia się w ostatnim rzędzie przed linią startu. 
• Każdy uczestnik powinien posiadać ubiór sportowy. 

• Dekoracja wręczenia nagród oraz losowanie nagrody wśród uczestników biegu odbędzie 

się na pl. Przemysława (rynek) ok. godz. 1500

• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

• Wyniki biegów będą dostępne na stronie internetowej OSIR w Buku i stronie internetowej 

obsługi pomiaru czasu „ Maratończyk Pomiar Czasu”

• We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator zawodów. 
• Wszelkie pytania proszę kierować pod nr tel. 61 81 49 140 lub 782 986 615. 

http://www.osir-buk.pl/


Załącznik nr 1 

PROGRAM MINUTOWY BIEGÓW DZIECIĘCYCH 

 

PODCZAS II BUKOWSKIEGO BIEGU KSIĘCIA MIESZKA I 

04 CZERWCA 2017 

START I META WSZYSTKICH BIEGÓW  

NA BUKOWSKIM RYNKU 

 
BIEGI PRZEDSZKOLAKÓW:   6 biegów  | rocznik od 2012 i młodsi 

*Godzina 10: 30–przedszkolaki  

- rocznik 2012 i młodsi (ew. eliminacje + finały)–dziewczynki i chłopcy osobno–100 m 

- rocznik 2011 - dziewczynki i chłopcy osobno – 150 m 

- rocznik 2010 - dziewczynki i chłopcy osobno - 150 m 

SZKOŁY PODSTAWOWE:  - 12 biegów | roczniki 2009-2004 

 
*Godzina 11:00 

Bieg – 300 m (dziewczęta)     | rocznik 2009|   

Bieg – 300 m (chłopcy)     | rocznik 2009|   

 

*Godzina 11:10 

Bieg – 400 m (dziewczęta)     | rocznik 2008| 

Bieg – 400 m (chłopcy)    | rocznik 2008| 
 

11:20 DEKORACJA I 

*Godzina 11:35 

Bieg – 500 m (dziewczęta)     | rocznik 2007|   

Bieg – 500 m (chłopcy)    | rocznik 2007|                  
 

*Godzina 11:45 

Bieg – 600 m (dziewczęta)     | rocznik 2006| 

Bieg – 600 m (chłopcy)    | rocznik 2006| 

 

*Godzina 11:55 

Bieg – 800 m (dziewczęta)     | rocznik 2005| 

Bieg – 800 m (chłopcy)    | rocznik 2005| 

 

*Godzina 12:10 

Bieg – 1000 m (dziewczęta)    | rocznik 2004| 

Bieg – 1000 m (chłopcy)    | rocznik 2004| 

12: 30 DEKORACJA II 



Załącznik nr 2 
 

Oświadczenie zawodnika biorącego udział w „ II Bukowskim Biegu Księcia Mieszka I” 

 

Ja……………………………………………………………………………………., ur. ……………………………………………… 

zgłaszam swoje uczestnictwo w biegu głównym w dniu 04 czerwca 2017 r. w Buku. 

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie 

sportowej i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania. 

 Akceptuję, że:  

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody i zdarzenia 

losowe, dotyczące zdrowia i życia uczestników podczas biegu 

- nie będę dochodzić roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub 

szkody i zdarzenia losowego związanych z biegiem.  

Zapoznałem się z regulaminem biegu i akceptuje go. 

 

04.06.2017 r................................................. 
 czytelny podpis 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt  ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 r. (Dz.U. 2016 poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych 
w celu uczestnictwa w „ II Bukowskim Biegu Księcia Mieszka I”. 

Oświadczam, że podane informacje są prawdziwe i zgodne z prawem. 

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 r. (Dz. U. 2016 poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że:  

• Administratorem danych jest Organizator - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku ul. 
Szarych Szeregów 10 64-320 Buk 

• dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem, 

• dane nie będą udostępniane innym podmiotom, 

• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia z 
bazy danych Organizatora 

• dane podaję dobrowolnie. 

 

04.06.2017 r................................................. 
 czytelny podpis 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację podanych danych osobowych na liście uczestników  zawodów. 

 

04.06.2017 r................................................. 
 czytelny podpis 

 


