
ZGŁOSZENIE DO II BIEGU „GŁĘBOCZAŃSKIEGO” - OSIEDLOWEGO 

Organizatorem imprezy jest Rada Osiedla Głębokie Pilchowo oraz Szkoła Podstawowa na Głębokim. Bieg 
odbędzie się 03.06.2017. Start i meta zaplanowany jest na boisku, bieg obejmuje tereny leśne.  Bieg ma na celu 
upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, 
promocja miasta i osiedla dla biegaczy i osób aktywnych jako miejsca przyjaznego i atrakcyjnego, integracja 
lokalnej społeczności. Regulamin biegu dostępny jest na stronie szkoły pod zakładką wydarzenia 
https://sites.google.com/site/szkolanaglebokiem/wydarzenia Zgłoszenia z opcją wykupu koszulek należy 
składać w sekretariacie szkoły w godzinach jej otwarcia do 22.05.2017. Rejestracja startowa także osób 
zgłoszonych wcześniej odbywać się będzie od godz. 10.00 przy starcie. Bieg obejmuje długość tras: ok. 1,2km i ok. 
3,6 km. Złożenie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem. 

Zgłoszenie osoby niepełnoletniej i podpisanie zgłoszenia lub listy startowej wymaga zgody Rodzica lub 
Opiekuna prawnego oraz jest jego oświadczeniem o zdolności dziecka do udziału w biegu. Podpisanie się 
na liście startowej lub złożenie tego zgłoszenia jest jednoznaczne, że startujący ma aktualne badania i nie 
występują przeciwwskazania do uczestnictwa w biegu oraz akceptuje regulamin. Jest jednoznaczne z 
oświadczeniem o stanie zdrowia i startem na własne ryzyko w biegu. 

Data: 
Osoba zgłaszająca niepełnoletniego oraz 

opcjonalnie także startująca w biegu 

 
Osoba niepełnoletnia Osoba 2 Osoba 3 

Imię 

Nazwisko 

Wiek 

Klasa  
n/d n/d 

Bieg dystans (ok. 1,2 
lub ok 3,6km)    

Rozmiar koszulki 
(patrz poniżej)    

Potwierdzenie startu 
osób dorosłych 

n/d   

Podpis (czytelny) 
n/d   

W przypadku startu bezpłatnego prosimy o wpisanie w polu „Rozmiar koszulki” NIE. W 
przypadku wybrania dodatkowego płatnego 30 PLN pakietu startowego obejmującego koszulkę 
proszę wpisać rozmiar koszulki z opcji poniżej:  Rozmiary:  Dziecięce(21559) koszulka biała, 100% 
poliester, 122,132,144,156,168, Damskie(21554): .. koszulka niebieska, 100% poliester  XS, S, M, L, XL, XL+, 
Męskie(21551):   koszulka niebieska, 100% poliester   S, M, L ,XL, XXL, (grafiki koszulek na stronie www szkoły wraz 
z regulaminem).  

Osoba zgłoszona proszona jest o zarejestrowanie się na liście startowej na 30 min przed rozpoczęciem 
swojego biegu. Zgłoszenie płatne tylko w sekretariacie szkoły w godzinach jej otwarcia, zgłoszenie 
możliwe jest także bezpośrednio przed starem na listę startową. Liczba miejsc ograniczona regulaminem. 


