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1. ORGANIZATOR:             PARTNER:                             SPONSOR TYTULARNY: 

    

 

2. BIURO ZAWODÓW: 

 Stadion Sportowy w Starych Bogaczowicach 
 czynne godzinę przed rozpoczęciem zawodów. 

3. CEL IMPREZY:  

 Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci. Promowanie postaw prozdrowotnych i aktywnego spędzania czasu. 
 Promocja klubu LKS GÓRNIK WAŁBRZYCH oraz grupy #FunAtleci, promocja Gminy Stare Bogaczowice oraz jej nowoczesnej 

infrastruktury sportowej,  

4. CHARAKTER IMPREZY: 

Impreza skierowana jest do dzieci z roczników 2008-2018. Dzieci startują za zgodą Rodziców. Zgłoszenie dziecka do zawodów jest 
równoznaczne z: 

 udzieleniem przez Rodziców zgody na jego udział, 
 zapewnieniem przez Rodziców opieki podczas zawodów, 
 oświadczeniem, że Rodzic zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.  

5. DYSTANS: 

 

 

 

Organizator zastrzega możliwość zmiany dystansu w kolejnych edycjach WLV RUN. 

6. STARTY: 

 Każdy rocznik jest podzielony ze względu na płeć.  
 Chłopcy startują wspólnie podczas jednej serii, podobnie dziewczynki.  
 Roczniki mogą zostać połączone w przypadku niewielkiej liczby zgłoszonych w danym biegu. 
 Dzieci startują ze startu wysokiego.  
 Obowiązuje komenda „na miejsca” a po niej sygnał dźwiękowy.  
 Nie ma falstartów. Nie powtarzamy biegu. 
 PODCZAS BIEGU RODZICE NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ NA BIEŻNI. 

7. POMIAR CZASU: 

 Nie mierzymy czasu, o miejscu decyduje kolejność ukończenia biegu ze startu wspólnego. 
 W przypadku zgłoszenia w danej kategorii wiekowej więcej niż 10 dzieci, biegi będą odbywały się w seriach. Najszybsi 

zawodnicy każdej serii wystartują wówczas w finale. 

8. UBEZPIECZENIE: 

 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia OC imprezy. 

 

 

REGULAMIN WLV RUN 

 roczniki 2018-2015 – 60m 
 roczniki 2014-2008 – 100m lub 400m 

#funatleci  
LKS GÓRNIK WAŁBRZYCH   
ul. Chopina 1 
58-301 Wałbrzych 
 
tel. 505 – 939 – 929 

Gmina Stare Bogaczowice    
ul. Główna 132      
58-312 Stare Bogaczowice 

 
 

WOLAV W.Kocoń M.Joński Sp.j. 
ul. Boya-Żeleńskiego 115 
58-309 Wałbrzych 

 
 



9. TERMIN I MIEJSCE STARTU BIEGU: 

Miejsce – Stadion Sportowy w Starych Bogaczowicach. 

 

 

 

 

10. ZGŁOSZENIA: 

 Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: 
funatleci@gmail.com  
W tytule wiadomości prosimy wpisać „ WLV RUN Stare Bogaczowice”, w treści wiadomości prosimy o podanie imienia  
i nazwiska dziecka oraz jego rocznika oraz w przypadku roczników 2008-2014 dystansu. 
 

 Dla edycji WIOSNA zgłoszenia online zostaną zamknięte o godzinie 16.00 dnia 8 maja 2021r.  
 

 Dla edycji LATO zgłoszenia online zostaną zamknięte o godzinie 16.00 dnia 10 września 2021. 
 

 Dla edycji JESIEŃ zgłoszenia online zostaną zamknięte o godzinie 16.00  dnia 23 października 2021r bądź do uzyskania 400 
zgłoszeń. 
 

 Dla FINAŁU zgłoszenia online zostaną zamknięte o godzinie 20.00  dnia 11 maja 2022roku . 

11. NAGRODY:  

 W każdej edycji wszyscy startujący zawodnicy otrzymają imienny dyplom, upominki ufundowane przez Gminę Stare 

Bogaczowice oraz słodkości ufundowane przez Radną Powiatu Wałbrzyskiego – Ramonę Bukowską. 

 W każdej edycji wszystkie startujące w zawodach dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal. 

 W każdej edycji zawodnicy kończący bieg  na pierwszych trzech miejscach otrzymają medale ufundowane przez firmę WLV 

oraz  medal pamiątkowy.  

 Po zakończeniu wszystkich edycji dzieci, które wzięły udział w minimum dwóch biegach otrzymają pamiątkowe nagrody – 

niezależnie od uzyskanych w trakcie poszczególnych edycji miejsc. Nagrody będą miały taką samą wartość. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród. 

12. CEREMONIA DEKORACJI: 

 Po zakończonym biegu wszystkie dzieci otrzymują pamiątkowy medal za linią mety. Przy podium będzie możliwość odbioru 
dyplomu oraz wykonania pamiątkowego zdjęcia 5 minut po zakończonym biegu. 

 Dekoracja medalowa pierwszych 3 zawodników odbędzie się o wskazanych w programie minutowym godzinach.  Dekoracja 
nastąpi w przerwach między startami.  

13. DANE OSOBOWE:  

 Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa 
w zawodach. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych.  

 Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia 
i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie 
Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich 
polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie 
na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik 
wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach 
elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i 
na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych 
związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. 

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA: 

Rodzic/opiekun prawny zgłaszając dziecko do udziału w WLV RUN potwierdza, iż ponosi odpowiedzialność oraz związane z tym ryzyko, 
przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w trakcie biegu.  

15. OPŁATA STARTOWA: 

 W dniu zawodów należy uiścić opłatę startową w wysokości 10zł. 

16. DOKUMENTY 

Poniższe dokumenty należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć w dniu zawodów: 

 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w zawodach sportowych. 
 Oświadczenie w związku z chorobą COVID 19. 

 

 EDYCJA WIOSNA 2021 
9 maja godz. 15:00  

 
 EDYCJA JESIEŃ 2021 

24 października godz. 13.00 

 

 EDYCJA LATO 2021 
11 września godz. 14.00 

 
 FINAŁ 

22 maja 2022 godz. 13:00  
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