
XI Bieg Wdzięczności 
za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II 

pod honorowym patronatem
Pana Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego

Organizator:

• Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Konstantynów Łódzki
• Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
• Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim
• Patronat medialny – prasa regionalna,
• TV Kurier GCI,  www.biegampolodzi.pl 

Cele:

• Promocja rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Tworzenie warunków do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia  

mieszkańców  
Województwa Łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego.

• Integracja osób niepełnosprawnych.
• Promocja Województwa Łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego.
• Upamiętnienie pontyfikatu Papieża Jana Pawła II.

Termin:

7 maja 2017 r., niedziela, godzina 9:00

Start, meta: 

Konstantynów Łódzki, ul. Krzywiec – Okołowicza przy ul. Sadowej

Biuro zawodów:

Konstantynów Łódzki ul. Sadowa 5/7 Szkoła Podstawowa Nr 5  (okrąglak)

Trasa:

ulica Krzywiec – Okołowicza w Konstantynowie Łódzkim



Program minutowy:

9:00 otwarcie zawodów, wystąpienia zaproszonych gości, ul. Sadowa 5/7 przy SP 5

Bieg na dystansie 100 i 200 m:
• 9:15 start biegu dziewcząt   (200m)   - rocznik 2007-2008 
• 9:30 start biegu chłopców   (200m)   - rocznik 2007-2008 
• 9:45 start biegu dziewcząt   (200m)   - rocznik 2009-2010 
• 10:00 start biegu chłopców   (200m)  - rocznik 2009-2010 
• 10:15 start biegu  dziewcząt   (200m)  - rocznik 2011-2012 
• 10:30 start biegu chłopców   (200m)  - rocznik 2011-2012 
• 10:45 start biegu dziewcząt  i chłopców  (100m) - rocznik 2013-2014 

Zakończenie:
• 11:30 konkurs dla zawodników na hali SP 5.
• Dekoracje zwycięzców w  poszczególnych rocznikach z opóźnieniem około 30 minu-

towym przy SP 5 ul. Sadowa 5/7 (scena przy okrąglaku). 

Zgłoszenia:
• Zgłoszenia do XI Biegu Wdzięczności przyjmowane będą przez nauczycieli wycho-

wania fizycznego w szkołach do 4.05.2017 r. lub w Centrum Sportu i Rekreacji,  
ul. Kilińskiego 75a (pok. nr 4 sekretariat) do 5.05.2017 r., 

• tel. 42 211 19 05, drogą elektroniczną: basen@basen-konstantynow.pl.
• Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane dodatkowo w dniu zawodów  

od godz. 8:00 do 30 minut przed startem.
• Oprócz zgłoszenia należy wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań zdro-

wotnych do udziału w tego typu imprezie. W przypadku osób niepełnoletnich takie 
oświadczenie wypełnia prawny opiekun.

• Zgłoszenia i oświadczenia do pobrania ze strony www.basen-konstantynow.pl

Nagrody:
• Medale dla trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii.
• Dyplomy za pierwsze sześć miejsc w każdej kategorii.
• Dyplomy za udział w biegu dla każdego zawodnika do odebrania przez zawodnika 

za metą.

Postanowienia końcowe:
• Uczestnicy zostaną ubezpieczeni przez organizatora imprezy w zakresie NW.
• Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz wprowadzania 

zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.
• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Zawodnicy zachowują zasady bezpieczeństwa, nie mogą powodować zagrożeń dla 

współuczestników biegu.  
• Za niesportowe zachowanie zawodnik  będzie wykluczony   z biegu.
• Prawo do startu mają: 

• osoby niepełnoletnie od 3 lat do 10 lat za pisemną zgodą rodziców oraz dekla-
racją o stanie zdrowia zawartą w karcie zgłoszeniowej,

• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginię-



cie rzeczy cennych.
• Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobo-
wych jest Organizator. 

• Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje 
także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą 
miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub roz-
powszechniany będzie projekt.

• Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.   
• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobro-

wolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział 
w biegach. 

• Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalone-
go wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
• Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnia-

nie w    dowolnej formie.
• Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, 

na której  utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora 
lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

• Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
• Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
• Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemito-

wania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

• Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i 
bilbordach

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.      

Dyrektor XI Biegu za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II

Robert Bujnowicz

email: basen@basen-konstantynow.pl lub robertbujn@op.pl

telefon: 601-295-206


