
  
 
 
 

 
 
 
 
 
REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI  

W RAMACH ULTRA-TRAIL®  MAŁOPOLSKA 2018 
/wersja: 2 maja 2018 r./ 

 
 
 

I. Organizatorem biegów dla dzieci w ramach Ultra-Trail® Małopolska 2018 jest Fundacja 4            

Alternatywy, ul. Kisielewskiego 59, 31-708 Kraków, wpisana do rejestru KRS 0000572408,           

NIP: 6783156051, REGON: 362343691.  

II. Celem biegów dla dzieci jest: 

● upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, 

● popularyzacja aktywnego i zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i sportu wśród           

dzieci i młodzieży, 

● aktywizacja i integracja środowisk dzieci, młodzieży i dorosłych wokół działań          

służących ochronie środowiska naturalnego, 

● promocja walorów przyrodniczych Małopolski. 

III. Biegi dla dzieci odbędą się 17 czerwca 2018 r. w ramach Ultra-Trail® Małopolska 2018 w               

Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej “Lubogoszcz”, 34-734 Kasinka Mała. 

IV. Rozpoczęcie zawodów biegowych dla dzieci planowane jest na godzinę 13.00. 

V. Na zawody można zapisać się: 

● do dnia 14 czerwca 2018 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie            

http://ultratrailmalopolska.pl lub 

● w dniu zawodów, w godzinach od 10.00 do 12.30 w Biurze Zawodów zlokalizowanym             

w Bazie Szkoleniowo-Wypoczynkowej “Lubogoszcz”.  

VI. W ramach zawodów przeprowadzone zostaną biegi na dystansach uzależnionych od wieku           

uczestników. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców            

w następujących kategoriach wiekowych: 

● od 4 do 6 lat – dystans 200 m – godzina 13.00, 

● od 7 do 9 lat – dystans 400 m – godzina 13.20, 

● od 10 do 12 lat – dystans 800 m – godzina 13.40, 

● od 13 do 15 lat – dystans 1000 m – godzina 14.00, 

● od 16 do 17 lat – dystans 2000 m – godzina 14.20. 

http://ultratrailmalopolska.pl/


VII. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy urodzeni nie później niż w 2014 r. i nie wcześniej                

niż w 2000 r., którzy nie osiągnęli pełnoletności. 

VIII. Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych         

osobno dla dziewcząt i chłopców. 

IX. Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny. 

X. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia przez          

rodzica/opiekuna dziecka wraz z: 

● oświadczeniem o zdolności dziecka do udziału w biegu, wyrażającego zgodę na           

udział w biegu osoby niepełnoletniej i wzięcia za nią odpowiedzialność, 

● oświadczeniem potwierdzającym akceptację niniejszego Regulaminu, 

● oświadczeniem potwierdzającym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych       

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych             

osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922) w zakresie niezbędnym do organizacji biegów             

(rodzicowi/opiekunowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych        

swoich i dziecka oraz do ich poprawiania i usuwania), 

● oświadczeniem potwierdzającym wyrażenie zgody na wykorzystanie oraz       

rozpowszechnianie – bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca, formy lub liczby           

egzemplarzy i bez konieczności uiszczenia na moją rzecz jakichkolwiek opłat –           

wizerunku rodzica/opiekuna i dziecka w związku z udziałem w biegach z           

zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z           

informacjami lub komentarzami stawiającymi rodzica/opiekuna i dziecka w        

negatywnym świetle. 

Oświadczenia należy składać w Biurze  Zawodów. 

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia, co do którego istnieje            

podejrzenie, że zostało wypełnione niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego           

uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki         

Regulaminu. 

XII. Administratorem danych jest Fundacja 4 Alternatywy, ul. Kisielewskiego 59, 31-708 Kraków,           

wpisana do rejestru KRS 0000572408, NIP: 6783156051, REGON: 362343691. Dane          

osobowe zbierane są przez Fundację 4 Alternatywy wyłącznie w celu ich przetwarzania dla             

realizacji biegów dla dzieci. 

XIII. Postanowienia końcowe: 

● Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas biegów, 

● Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz jego interpretacji,  

● w sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator,  

● pytania dotyczące zawodów należy kierować na adres:       

fundacja4alternatywy@gmail.com lub telefonicznie: 501 371 161 lub 600 053 939. 

 

mailto:fundacja4alternatywy@gmail.com

