
 

Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 

w Suwałkach
16-400 Suwałki , ul. Świerkowa 60, tel./fax 0-87 565 92 79

Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 

w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 60, te l./fax 0-87 565 92 79

 

 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

Jesiennych Zawodów Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 

w biegach przełajowych 

Impreza dofinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Suwałkach  
 

CEL: 

- Propagowanie i rozwój kultury fizycznej. 

- Zapewnienie współzawodnictwa sportowego. 

- Popularyzacja biegów przełajowych. 

TERMIN I MIEJSCE: 

Biegi odbędą się w dniu 8 października 2019r. na trasach położonych przy Zespole Szkół  w Dowspudzie. 

Otwarcie godz. 10.00. 

 

UCZESTNICTWO: 

                 Dziewczęta             Chłopcy 

 BIEG INTEGRACYJNY         750 m       750 m  

- rocznik  2009 i młodsi        750 m          750 m  

- rocznik  2008        750 m          750 m  

- rocznik  2007          900 m              900 m 

 - rocznik 2006          900 m        900 m 

 - rocznik  2005          1350 m      1630 m 

 - rocznik  2004     1350 m      1630 m 

 - rocznik  2003        1350 m   1630 m 

 - rocznik 2002          1630 m       2100 m 

- rocznik 2001 i starsi    1630 m       2100 m 

 

 

 



 

ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia imienne wg wzoru należy dostarczyć w dniu zawodów. Telefoniczne potwierdzenie udziału z podaniem 

ilości startujących w nieprzekraczalnym terminie do 2.10.2019r. do Ewy Pietraszewskiej tel.  608 850 902. 

Każdy zawodnik powinien posiadać kartę startową wypełnioną pismem drukowanym (wzór karty w załączeniu). 

 

Wzór zgłoszenia 
Lp. Imię i nazwisko Rok urodzenia 

1.   

2.   
   ________________________________    

          Czytelny podpis  opiekuna   

     
  _________________________________ 

                      Telefon kontaktowy 

                                            __________________________________  
                    Podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły 

NAGRODY: 

Indywidualnie  :  za miejsca I - III medale  I - VI dyplomy 

SPRAWY RÓŻNE: 
- Prawo startu mają uczniowie posiadający ważne legitymacje szkolne oraz aktualne badania lekarskie  

lub grupę dyspanseryjną A, B, Bk lub  zgodę rodziców na udział w zawodach i na przetwarzanie danych osobowych. 

- Ochrona danych osobowych- Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie, 

przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji , zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Dz. U. UE. L 119, 4 maja 2016r). 

- Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy, koszty udziału zainteresowane szkoły, ośrodki lub gminy.  

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży ,uszkodzenia lub zagubienia sprzętu przez uczestników. 

- Prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora. 

- Zawodnicy winni być ubezpieczeni od NW. 

Impreza zaliczana do Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół    (dot. powiatu suwalskiego). 

Impreza zaliczana do Miejskiej Rywalizacji Sportowej  (dot. szkół ponadpodstawowych  z m. Suwałki) 
             
 

Przewodniczący  

                      PZ LZS  w Suwałkach 

                                              Władysław Renowicki 


