
Regulamin RUNBLICH 2022 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze sportowo-

rekreacyjnym, organizowanych przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu. 

2. Stroną promującą wydarzeni sportowe jest www.zsp2lowicz.pl, oraz portal społecznościowy 

Facebook. 

3. Udział w każdym wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny. 

4. Aktywny udział w wydarzeniu sportowym jest możliwy -wyłącznie - po uprzednim zapoznaniu się  

z treścią niniejszego Regulaminu, rejestracji w biurze zgłoszeń ( pokój nauczycieli wychowania 

fizycznego) oraz wyrażeniu odpowiednich zgód, złożenia odpowiednich oświadczeń i akceptacji 

wszystkich warunków uczestnictwa jednocześnie. 

5. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest obowiązkowe. 

 

CEL i MISJA IMPREZ 

1. Misja: 

a) Integrowanie ludzi z pasją i zapałem do aktywnego trybu życia poprzez:  

organizację  festiwalu sportowego, podczas których 

Uczestnicy mierzą się na trasach terenowych biegów z przeszkodami, 

b) propagowanie zdrowego, aktywnego i ekologicznego stylu życia,  

c) kreowanie i propagowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych  

w szkole  

  



ORGANIZATOR 

ZSP nr CKZ w Łowiczu 99-400 Łowicz ul. Blich 10 

 

TERMIN, MIEJSCE FESTIWALU  

I SKRÓCONY HARMONOGRAM 

 

1.Termin – 1 czerwca 2022r godzina 9.00 

2. Miejsce zbiórki ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu – boisko sportowe, przejście na miejsce 

rozpoczęcia biegu. 

3. Na trasie biegu znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności w zależności od 

ilości startujących osób. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód: 

a) naturalne, takie jak m.in. rzeka, drzewa, wzniesienia 

b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, pajęczyny linowe. 

 

WARUNKI UCZESTNICTA 

 

1. Wypełnienie deklaracji przez rodzica/ opiekuna prawnego. 

2. Strój sportowy, obuwie z gumową podeszwą ( może być stary, podarty nadający się do 

wyrzucenia) 

3. Zadeklarowania startu do 24.05.2022 r ( zapisy przyjmują nauczyciele wychowania 

fizycznego) 

4. Dostarczenie zgody rodzica/ opiekuna prawnego do 28.05.2022r 

5. Dobry humor 😊 



BEZPIECZEŃSTWO 

 

Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom 

bezpieczeństwa w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp 

do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub  

w związku z biegiem. 

Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się  

z powstawaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych 

podobnego typu. 


