
 

 
 

 

VII Bieg Uliczny im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza 

 
 

REGULAMIN  

 
 

 

1. Nazwa imprezy: 

• Bieg uliczny  im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza. 
 

2. Cel: 

• Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 

• Integracja poprzez sport. 

• Promowanie rodzinnych form spędzania czasu wolnego. 
 

3. Organizator: 

• Parafia Świętego Stanisława BM w Mławie. 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. 
 

4. Termin i miejsce zawodów: 

• 13.06.2019r. start godz.18:45. 

• Biuro zawodów czynne od godz. 18:00. 

• Bieg odbędzie się ulicami – ul. Stary Rynek, ul. 3 Maja. 

• Start: Stary Rynek przed kościołem Św. Trójcy. 
 

5. Warunki uczestnictwa: 

• Zgłoszenia do biegu prosimy przesyłać do dnia 10.06.2019r, na e-mail: 

akarpinski@mosir.mlawa.pl, mosir@mosir.mlawa.pl  

• Osoby niepełnoletnie mogą startować za pisemną zgodą rodzica lub prawnego 

opiekuna. 

• Zawodnicy startujący muszą posiadać karty startowe, które są do pobrania na stronie 

internetowej www.mosir.mlawa.pl , lub w biurze zawodów. 

• W biegach uczestnicy zobowiązani są posiadać strój sportowy. 
 

6. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

• 200m – dziewczęta, chłopcy  rocznik 2014 i młodsi. 

• 200m – dziewczęta, chłopcy  rocznik 2012-2013  

• 200m – dziewczęta, chłopcy  rocznik 2010-2011  

• 200m – dziewczęta, chłopcy  rocznik 2008-2009  

• 600m – dziewczęta, chłopcy  rocznik 2006-2007  

• 600m – dziewczęta, chłopcy  rocznik 2005-2004  

 

 

 

  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Mławie 

ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 

www.mosir.mlawa.pl 

mailto:akarpinski@mosir.mlawa.pl
http://www.mosir.mlawa.pl/
http://www.mosir.mlawa.pl/


7. Nagrody: 

• Medale dla wszystkich uczestników biegu oraz słodkie upominki. 

• Dla pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach medale oraz 

dyplomy. 

• Puchar dla Szkół Podstawowych oraz przedszkoli za udział w biegu. 

• Po zakończeniu dekoracji losowanie nagród. 
 

8. Postanowienia końcowe: 
 

          „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane                                                   

z przeprowadzeniem i organizacją VII Biegu ulicznym  im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza               

nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe                              

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startująca na własną 

odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną  i prawną za wszelkie 

szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 

prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 

związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy 

przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się                            

z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach.  W przypadku 

startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, poprzez 

złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki                       

z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę radio i telewizję. Swoim 

podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów                       

i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie  z prawdą oraz kompletnie. 

Start zawodnika w VII Biegu ulicznym  im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza jest równoznaczny                                    

z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym 

Regulaminie. 
 

• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. 

 
           Główny Sędzia                                   Komitet Organizacyjny: 
 

Andrzej Karpiński                               Arkadiusz Dłubisz 

                                                             Edward Staniszewski 

                                                             Marek Jasiński 

                                                             Piotr Jankowski 

                                                             Ks. Ryszard Kamiński 

                                                             Waldemar Łaszczych 


