
II Marszobieg Wiedzy o 66. Kaszubskim Pułku Piechoty 

pn. „Patriotyzm w głowie i w nogach” 
ŻUKOWO, 21.04.2018 r. 

 

REGULAMIN 
 

1. CEL 

- Upamiętnienie 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty 

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

 

2. ORGANIZATOR: 

- Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:  

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza w Źukowie 

- Aktywna Gmina Żukowo 

- Młodzi dla Aktywności Fizycznej 

- Stowarzyszenia Sportowe Gminy Żukowo 

 

KONTAKT: 

Koordynator projektu: Dawid Miotk 

e-mail: dawitm1@o2.pl  

 

 

3. TERMIN I MIEJSCE  

21.04.2018 r.  

godz. 9.00 – otwarcie biura zawodów 

godz. 10.30 – start i meta Stadion Sportowy w Żukowie, ul. Książąt Pomorskich 

 

4. TRASA 

Dystans to 1,6 km. Trasa przebiega przez Park Jeziorko w Żukowie. 

Podłoże szutrowe. 

 

5. NAGRODY 

Na mecie każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom. 

 

6. ZGŁOSZENIA 

W dniu biegu każdy zawodnik ma obowiązek stawić się w biurze zawodów, aby 

oznajmić chęć startu. Uczestników niepełnoletnich prosi się o okazanie pisemnej 

zgody rodziców na udział w biegu.  

 

7. UCZESTNICTWO 



 w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów 

celem pobrania pakietu startowego  

 zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych 

opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
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celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu 

tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do 

udziału w zawodach,  

 każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów 

marketingowych biegu,  

 każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest 

do jego przestrzegania,  

 pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.  

 
 

POSTANOWIENIA
 
KOŃCOWE ORAZ DODATKOWE INFORMACJE 

 

 Uczestnicy biegu głównego otrzymują okolicznościowe dyplomy, pakiet startowy 

 Po biegu dla zawodników przewidziany jest słodki poczęstunek 

 Udział w zawodach jest bezpłatny 

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

 Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność 

 Organizatorzy nie odpowiadają za ubezpieczenia N.W. i OC 

 Bieg ma charakter rekreacyjny 

 Każdy uczestnik w biurze zawodów otrzyma kartę do wypełnienia podczas 

pokonywania dystansu. Na trasie usytuowane będą punkty informacyjne o 66. 

Kaszubskim Pułku Piechoty, na podstawie których uczestnicy będą wypełniać 

otrzymaną kartę 

 Marszobieg będzie towarzyszył II etapowi Biegowego Grand Prix Kaszub 2018 

 Wydarzenie będzie podsumowaniem projektu „Tablice dla Pułku” 

 Głównymi pomysłodawcami i realizatorami przedsięwzięcia jest grupa 

Młodzieżowych Działaczy Sportowych z Żukowa. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/448774561959200/photos/a.730686897101297.1073741828.448774561959200/732477363588917/?type=3
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