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W związku z panującą obecnie sytuacją, która powoduje okoliczności wymagające wprowadzenia 

szczególnych środków i rozwiązań, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany poszczególnych 

zapisów niniejszego Regulaminu, w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów wskazanych na 

stronach www.gov.pl lub innych. O ewentualnych zmianach Organizatorzy poinformują na stronie 

internetowej www.centrumsportu-zbaszyn.pl  

 

7. FAMILY RUN   - REGULAMIN 

I. CEL IMPREZY:  

1. Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic.  

2. Aktywne zagospodarowanie czasu wolnego. 

3. Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku. 

4.  Budowanie więzi rodzinnych. 

5. Promocja Gminy Zbąszyń. 

  

II. ORGANIZATORZY:  

1. Zbąszyńskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji.  

2. Klub Biegacza TKKF „Łabędź”.  

   

III. TERMIN I MIEJSCE:  

Biegi  odbędą się 14.08.2022 r. (niedziela) o godz.17.00  na plaży „Łazienki” w Zbąszyniu.  

 

IV. UCZESTNICTWO:  

1. Prawo startu mają  dwuosobowe zespoły rodzinne (dziecko + rodzic) w następujących  

      kategoriach: 

• Dziewczęta urodzone w roku  2018 i młodsze + rodzic 

• Chłopcy  urodzeni w roku  2018 i młodsi  + rodzic 

• Dziewczęta urodzone w latach 2016 – 2017  + rodzic 

• Chłopcy  urodzeni w latach 2016 – 2017  + rodzic 

• Dziewczęta urodzone w latach 2014 – 2015  + rodzic 

• Chłopcy  urodzeni w latach 2014– 2015 + rodzic 

• Dziewczęta urodzone w latach 2012– 2013 + rodzic 

• Chłopcy  urodzeni w latach 2012– 2013 + rodzic 

http://www.gov.pl/
http://www.centrumsportu-zbaszyn.pl/
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• Dziewczęta urodzone w latach 2009– 2011 + rodzic 

• Chłopcy  urodzeni w latach 2009 – 2011 + rodzic 

• Bieg  małżeństw 

• Bieg wczasowicza dowolne 2 osoby 

2. Biegi prowadzone będą w formie sztafety na następujących dystansach: 

• Dziewczęta urodzone w roku  2018 i młodsze ok. 100 m  + rodzic ok. 800 m 

• Chłopcy  urodzeni w roku  2018 i młodsi ok. 100 m  + rodzic ok. 800 m 

• Dziewczęta urodzone w latach 2016 – 2017 ok. 200 m  + rodzic ok. 800 m 

• Chłopcy  urodzeni w latach 2016– 2017ok. 200 m  + rodzic ok. 800 m 

• Dziewczęta urodzone w latach 2014 – 2015  ok. 200 m  + rodzic ok. 800 m 

• Chłopcy  urodzeni w latach 2014 – 2015 ok. 200 m  + rodzic ok. 800 m 

• Dziewczęta urodzone w latach 2012 – 2013 ok. 300 m  + rodzic ok. 800 m  

• Chłopcy  urodzeni w latach 2012 – 2013 ok. 300 m  + rodzic ok. 800 m 

• Dziewczęta urodzone w latach 2009 – 2011 ok. 300 m  + rodzic ok. 800 m 

• Chłopcy  urodzeni w latach 2009 – 2011  ok. 300 m  + rodzic ok. 800 m 

• Bieg małżeństw ok. 500 m + ok. 800 m (dowolny wybór kto pierwszy startuje) 

• Bieg wczasowicza dowolne 2 osoby ok.500 m + ok. 800 m 

 

V. ZGŁOSZENIA:  

Zgłoszenia w dniu zawodów w godzinach 15.00 - 16.30. 

 

VI . NAGRODY:  

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą sztafetę  otrzymują pamiątkowy medal.  

2. We wszystkich kategoriach rodziny, które  zajmą I, II, III miejsce otrzymują  medale.  

 

VII. SPRAWY RÓŻNE:  

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.  

2. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków 

 w czasie trwania imprezy.  

3. Każda rodzina  podpisuje deklarację  o braku przeciwwskazań lekarskich  
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   do brania udziału w biegach  oraz o przetwarzaniu danych osobowych. 

4. Każdy uczestnik bierze udział  na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko z tym związane, 

przyjmując  do wiadomości, że udział w zawodach  wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń 

ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

Oznacza to, że uczestnik zawodów nie może mieć przeciwwskazań medycznych do udziału 

w biegach. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do zawodów oraz w ich 

trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności 

od wieku oraz kondycji fizycznej. 

5. Organizator imprezy, ze względów bezpieczeństwa uczestników, ma prawo odwołać zwody,  

     ze względu na zdarzenia mające charakter siły wyższej, a mogącej mieć wpływ na przebieg  

    wydarzenia.  

6.  Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje 

lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, 

uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym 

Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do 

pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia 

o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej 

sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo 

nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: 

wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), 

zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak 

również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające 

Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani uczestnicy nie 

odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego 

Regulaminu spowodowane siłą wyższą. 

7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.  

8. Uczestnik zawodów Fumily Run lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej 

oświadcza,że zapoznał/a się z treścią regulaminu Fumily Run oraz oświadcza, że zgodnie z 

art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm) 

wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych – Dyrektora 

Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji - danych osobowych dla celów 

organizacyjnych realizowanych przez ZCSTiR zadań statutowych tj. organizowania imprez 

sportowych – Fumily Run. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku przez 

Administratora Danych Osobowych, w postaci upubliczniania wizerunku na tablicach 

informacyjnych, na zdjęciach, w przekazach telewizyjnych i internetowych oraz w prasie. 

Zgodnie z art. 24, ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 
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z późn. zm) Administrator  Danych Osobowych informuje, że przetwarza ich dane osobowe 

w siedzibie Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystki i Rekreacji, ul. Mostowa 10a, 64-360 

Zbąszyń w celu organizacji i przeprowadzenia  w celach organizacyjnych realizowanych 

zadań statutowych. Uczetsnik zawodów lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej 

oświadcza, iż został/a pouczony/a należycie o przysługujących uprawnieniach w zakresie 

możliwości wglądu do gromadzonych danych osobowych oraz o możliwości ich 

uzupełniania oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, 

nieaktualne lub nieprawdziwe. 

 

  


