
REGULAMIN BIEG WIOSENNA 
SŁODKA MILA  

Sanniki 19.03.2022 r.   
  
 

§ 1 ORGANIZATORZY 

1. Sołectwo Sanniki. 

2. Sołectwo Wiktorowo. 

3. Sołectwo Iwno. 

4. Stowarzyszenie ATV Kostrzyn. 

5. Wydział Oświaty, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Kostrzynie. 

  

§ 2 CELE 

1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.  

2. Promocja aktywności fizycznej.  

3. Propagowanie dziedzictwa kulinarnego. 

4. Poszerzenie wiedzy historycznej dotyczącej urodzonego w Sannikach gen. Ignacego 
Prądzyńskiego. 

  

§ 3 TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 19.03.2022 r. w Sannikach.  

2. Bieg organizowany na dystansie: 1,6 km. 

3. Biuro Zawodów czynne dniu zawodów w godz. 12.00 -13.30 na boisku w Sannikach.  

4. Start biegu o godzinie: 14.00.   

5. Start i meta biegu będzie zlokalizowana na boisku w Sannikach.  

6. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez wolontariuszy, straż pożarną i policję oraz 
będzie oznakowana taśmami.  

7. W ramach biegu Wiosenna Słodka Mila odbędzie się także bieg dla dzieci na dystansie 
200 m. Bieg rozpocznie się ok. godziny 14.30  

  

§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W biegu może wziąć udział każdy, kto dokona zapisu na bieg i uiści opłatę startową.  

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu tylko za pisemną zgodą opiekuna 
prawnego.   

3. Druk dotyczący zgody opiekuna prawnego stanowi załącznik do Regulaminu.  

4. Wszyscy uczestnicy biegu Wiosenna Słodka Mila zostaną zweryfikowani poprzez kartę 
startową w Biurze Zawodów.  

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest okazanie/odebranie karty startowej 
w Biurze Zawodów nadanej podczas zapisu.   

6. Podczas biegu zawodnicy mogą wystartować w dowolnym przebraniu, które będzie 
symbolizować nadejście wiosny. Spośród wszystkich zawodników, którzy wezmą 



udział w biegu w przebraniu Organizator wyłoni zwycięzcę w konkursie na najciekawszy 
strój.   

7. Każdy z uczestników biegu na dystansie 1,6 km zobowiązany jest do zjedzenia pączka 
na stanowiskach zlokalizowanych na 400 metrze oraz 1200 metrze. Konsekwencją za 
niezjedzenie każdego pączka będzie dodanie karnych 5 minut do wyniku. 

8. W celu wzięcia udziału w klasyfikacji drużynowej niezbędne jest zapisanie tej samej 
nazwy drużyny w rubryce  (znaczenie mają małe i duże litery) przez wszystkich 
zawodników z danej drużyny. 

  

§ 5 ZGŁOSZENIA 

1. Zapisów można dokonać:  

• internetowo poprzez stronę internetową www.kurdeszowazadyszka.pl, 

• w dniu biegu w Biurze Zawodów na boisku w Sannikach w godz. 12:00-13.30.  

2. Opłata startowa dla biegów na dystansie 1,6km oraz 200m wynosi 30,00 zł przy 
zapisach do 14.03.2022.  W dniu biegu opłata będzie wynosić 50,00 zł.  

3. Opłata nie podlega zwrotowi.  

4. Organizator nie wystawia faktury VAT/rachunku za udział w biegu.  

5. W ramach opłaty startowej uczestnik biegu otrzymuje: medal, numer startowy, butelkę 
wody mineralnej, oraz bony na posiłek regeneracyjny (zupa i coś słodkiego). 
Dodatkowo w biegu na 1,6 km - 2 pączki do zjedzenia na trasie biegów . 

  

§ 6 NAGRODY 

1. Za zajęcie I,II,III miejsca zostanie przyznany puchar (w kategorii kobiet i mężczyzn)  
w kategorii biegowej oraz w kategorii nordic-walking. 

2. Za najciekawsze przebranie zostanie przyznany puchar i nagroda rzeczowa.   

3. Dla dzieci biorących udział w biegu na 200 m przewidziano medale i słodki poczęstunek 
na mecie.  

§ 7 GRAND PRIX BIEGÓW GMINY KOSTRZYN 
1. Na potrzeby finalnej klasyfikacji Grand Prix Biegów Gminy Kostrzyn będą prowadzone 

klasyfikacje: 
- Open Kobiet 
- Open Mężczyzn  
- Mieszkanek Gminy Kostrzyn 
- Mieszkańców Gminy Kostrzyn 
- Klasyfikacja drużynowa 
- Kategorie wiekowe:  

• K, M-16 (16-19 lat – rocznik 2006-2003), 

• K, M-20 (20-29 lat – rocznik 2002-1993), 

• K, M-30 (30-39 lat – rocznik 1992-1983), 

• K, M-40 (40-49 lat – rocznik 1982-1973), 

• K, M-50 (50-59 lat – rocznik 1972-1963), 

• K, M-60 (60-69 lat – rocznik 1962-1953), 

• K, M-70 (70-19 lat – rocznik 1952 i starsi) 
2. Szczegółowe zasady klasyfikacji w Grand Prix Biegów Gminy Kostrzyn dostępne  

są w Regulaminie Grand Prix. 
3. Organizator Biegu Wiosenna Słodka Mila nie jest zobowiązany do przyznawania 

nagród ujętych w § 7 pkt 1. Nagrody przyznawane na Biegu Wiosenna Słodka Mila 
określone zostały w § 6 Regulaminu. 
  



§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

W zakresie związanym z realizacją biegu Wiosenna Słodka Mila informujemy, 
że administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62025 
Kostrzyn. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: 
inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042. Dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, 
e-mail, nr telefonu i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu ogłoszenia 
listy startowej biegów oraz ustalenia klasyfikacji biegowych w ramach Grand Prix. Dane 
osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas wynikający 
z przepisów prawa. Dane osobowe uczestników mogą zostać przekazane  do pozostałych 
organizatorów biegów odbywających się w ramach Grand Prix. Prosimy  o zapoznanie  
się z przysługującymi uprawnieniami oraz pełną treścią obowiązku informacyjnego, który 
dostępny jest pod adresem: http://www.kostrzyn.wlkp.pl/asp/pliki/download/klient_jst.pdf.   

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.  

  

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.  

2. Organizator zapewnia wolontariuszy oraz opiekę medyczną.  

3. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, 
poniesienia śmierci lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić w związku z obecnością 
i/lub uczestnictwem w biegu.   

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy.  

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  

6. Uczestnicy dokonują swojego ubezpieczenia we własnym zakresie oraz nie będą 
składać żadnych roszczeń pod adresem Organizatora z tytułu doznanych kontuzji, 
wypadków i innych zdarzeń losowych.  

  
  
  
  


