
 

 

 

 

 

Europejska Mila 

29.05.2021 – Panki  

PZU Trasa Zdrowia, ul. Zwierzyniecka   

I) CEL 

-  popularyzacja biegów przełajowych w środowisku wiejskim wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

      -  dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną; kształtowanie postaw prozdrowotnych 

    II)   ORGANIZATORZY 

       - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kłobucku  

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach 

       - Starostwo Powiatowe w Kłobucku  

       - Urząd  Gminy w Pankach 

 - Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku 

 - Samorząd Województwa Śląskiego 

       - Krajowe  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie  

       - Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  w Katowicach  

             - International Sport and Culture Association 

             - Erasmus + 

III) TERMIN I MIEJSCE 

      - 29.05.2021 (sobota) – PZU Trasa Zdrowia w Pankach, ul. Zwierzyniecka  

(skręt w lewo z drogi powiatowej Panki-Konieczki, za przejazdem kolejowym) 

 

 



 

IV)  PROGRAM MINUTOWY 

  

        9.00 – 9.50  zapisy biegi szkolne 

       10.00    uroczyste otwarcie 

       10.10   dziewczyny  szkoły podstawowe 850 m (1/2 mili) ur. 2013-2006 

       10.30   chłopcy       szkoły podstawowe 850 m (1/2 mili) ur. 2013-2006 

       10.50   dziewczyny   szkoły średnie  850 m (1/2 mili) ur. 2005/2006-2002 

       11.10   chłopcy        szkoły średnie  2550 m (1,5 mili)       ur. 2005/2006-2002 

       11.45   uroczysta dekoracja (biegi szkół podstawowych i średnich) 

       11.00 – 12.00  zapisy Bieg Główny i nordic walking   

       12.15   Bieg Główny (kobiety + mężczyźni) 2550 m 

       12.45   nordic walking (kobiety +mężczyźni) 2550 m 

       13.30   uroczysta dekoracja (Bieg Główny i nordic walking) 

 

V) UCZESTNICTWO 

- W imprezie biegowej prawo startu posiadają mieszkańcy województwa śląskiego. 

- Pełnoletni uczestnicy imprezy biegowej przy zapisach wypełniają i podpisują Oświadczenie  

o dobrym stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.  

- warunkiem uczestnictwa dla osób niepełnoletnich jest Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

- Podczas imprezy będą wykonywane zdjęcia i filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób 

obecnych, jak również ich inne dane osobowe (imię i nazwisko). Udział w imprezie jest równoznaczny z 

wyrażeniem dobrowolnej zgody, na przetwarzanie przez prezesa Powiatowego Zrzeszenia LZS w Kłobucku 

danych osobowych wizerunkowych uczestnika, w celu rozpowszechniania informacji (publikacja wyników, 

komunikatów końcowych, fotorelacji) o działaniach organizatora w przestrzeni publicznej i mediach. 

 

VI) SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY 

- impreza biegowa zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami PZLA 

- impreza biegowa odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne  

- zapisy (biegi szkół podstawowych i średnich) w dniu imprezy biegowej od godz. 9.00 do 9.50 

oraz Bieg Główny i nordic walking od 11.00 do 12.00.  

    - impreza biegowa zostanie przeprowadzona na dwóch oznakowanych przełajowych pętlach. 

    - organizator zapewnia dla uczestników imprezy biegowej pączki i wodę mineralną.  

    - podczas weryfikacji w biurze zawodów uczestnik powinien posiadać przy sobie dokument  

      tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport) 

    - odebranie i czytelne (drukowanym pismem) wypełnienie kartki startowej             

      przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  



 

VII) NAGRODY  

    - I-III miejsce w poszczególnych biegach i nordic walking – statuetki  

    - I-VI miejsce w poszczególnych biegach i nordic walking – medale, dyplomy i nagrody 

    - każdy uczestnik Europejskiej Mili, który ukończy bieg  lub nordic walking otrzyma medal  

VIII) ZASADY FINANSOWANIA  

    - koszty organizacyjne imprezy biegowej pokrywają organizatorzy 

    - dofinansowanie ze środków programu Erasmus + 

IX) POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

    - uczestników imprezy biegowej obowiązują przepisy niniejszego regulaminu  

    - organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy biegowej (ratownik medyczny)  

    - kartka startowa uczestnika musi być przypięta na klatce piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji  

    - organizator nie zapewnia szatni dla uczestników biegu. Kontakt do organizatora, tel. 693 540 964 

    - organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas imprezy biegowej  

    - nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może być powodem dyskwalifikacji uczestnika  

X) ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO OSTATECZNEJ 

INTERPRETACJI  I  EWENTUALNYCH ZMIAN W NINIEJSZYM REGULAMINIE  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     
Zgoda rodzica / opiekuna prawnego 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego: 
 
Imię i nazwisko: …………………………………………………… rok ur. …………………… 
 
na udział w Biegu Europejska Mila odbywającego się 29 maja 2021 r. w Pankach. 
 
Dane  rodzica / opiekuna prawnego: 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………. 
 
Adres:  ………………………………………………………………… 
 
Tel. kontaktowy: ……………………………………………………… 
 
Akceptuję udział mojego dziecka / podopiecznego w biegu na moją odpowiedzialność, mając  
na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu. Oświadczam,  
iż dziecko / podopieczny posiada dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych do 
uczestnictwa w biegu.  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / 
podopiecznego utrwalonego w filmie i zdjęciach oraz materiałach promocyjnych z biegu. 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Biegu Europejska Mila; w tym o zasadach 
przetwarzania danych osobowych. 
      

 ………………………………………………………………….. 
              data i własnoręczny czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


