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REGULAMIN KONKURSU 

„SZKOLNY KONKURS NA KIBICA” 
 

I. CEL KONKURSU 

1. Zmotywowanie uczestników biegu poprzez wprowadzenie radosnej i pozytywnej postawy 

kibica. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany podczas IV. Wojewódzkiego Biegu w Szerzawach, który 

odbywa się  09 czerwca 2019 roku przy Szkole Podstawowej w Szerzawach.  

2. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa grupa działająca przy Stowarzyszeniu Gmina 

Pawłów Plus w której skład wchodzą: Marcelina Ćwikła, Zuzanna Arczewska, Ola Lefek, 

Zuzanna Wrona, Jagoda Orczyk, Maja Maciąg. Opiekę nad grupą sprawuje Izabela Wrona 

– Prezes Stowarzyszenia.  

 

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest przeznaczony dla grup kibiców, które poprzez swój doping, muzykę, oklaski, 

transparenty, charakteryzacje, hasła motywujące itd. Zagrzewają wszystkich biegaczy do 

wzmożonej rywalizacji na trasie biegu. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być zorganizowane grupy ze szkół z terenu gminy Pawłów 

spełniające poniższe kryteria: 

• grupa musi liczyć minimum 3 osoby, 

• grupa musi zgłosić swój udział wysyłając do dnia 01.06.2019 r. na adres 

mailowy marcelinacwikla@gmail.com, swoje zgłoszenie zawierające nazwę 

grupy oraz dane kontaktowe przedstawiciela (wzór zgłoszenia stanowi 

załącznik nr 1 do regulaminu).  

3. W trakcie kibicowania zabronione jest wykorzystywanie wszelkich materiałów 

pirotechnicznych oraz materiałów niebezpiecznych, a także zabronione jest 

zatrzymywanie biegaczy. 

4. Grupom kibiców organizator nie udostępnia energii elektrycznej, ani dodatkowego 

wyposażenia. 

5. Grupy kibiców biorąc udział w konkursie zobowiązane są do umieszczenia w widocznym 

miejscu tablicy z nazwą grupy. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i szkody wyrządzone przez 

grupy kibicujące. 

7. Grupa kibicująca jest zobowiązana do pozostawienia miejsca dopingu w stanie sprzed 

rozpoczęcia swoich działań. 

8. W trakcie kibicowania zabrania się wykorzystywania słów i zwrotów powszechnie 

postrzeganych za obraźliwe oraz nakazuje przestrzeganie przepisów prawa 

obowiązującego w RP. 
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9. Po zawodach, do dnia 10.06.2019 r. (do godziny 23:59) uczestnicy konkursu zobowiązani 

są do przesłania dokumentacji zdjęciowej swojej grupy (od 2 do 10 zdjęć) na adres – 

marcelinacwikla@gmail.com. 

10. Grupy zobowiązane są do zajęcia miejsc kibicujących, przy trasie Biegu Głównego dla 

dorosłych. 

11. Konkurs zostanie przeprowadzony w przypadku zgłoszenia się minimum 4 grup 

dopingujących.  

12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikacje swojego wizerunku poprzez 

umieszczanie zdjęć w serwisie Facebook, a w przypadku osób niepełnoletnich ich 

rodzice/opiekunowie prawni. 

IV. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się 09.06.2019 roku podczas biegu na 6 kilometrów. 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE 

1. O wynikach konkursu zdecyduje jury oraz biegacze, w czasie trwania wydarzenia. 

Nagrody zostaną przyznane tuż po dekoracji zwycięzców biegu. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

2. Organizator jest uprawniony do zmian postanowień niniejszego regulaminu o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa. 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na wykorzystanie 

przez organizatora zdjęć, materiałów video z wizerunkiem uczestników konkursu 

wykonanych podczas biegu. 

5. Uczestnik konkursu, który nie ukończył 18 roku życia zobowiązany jest dostarczyć do 

organizatora zgodę rodzica/opiekuna, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

 

 

VII. KONTAKT 

1. Koordynatorem konkursu oraz osobą do kontaktu jest Marcelina Ćwikła, 

marcelinacwikla@gmail.com, telefon: 661 671 368. Opiekę nad konkursem sprawuje 

Izabela Wrona, e-mail: izabela.w.wrona@gmail.com, telefon 785 690 596.  
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 Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu 

“Szkolny Konkurs Na Kibica” 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYN  

DO „SZKOLNEGO KONKURSU NA KIBICA” 

 

Nazwa drużyny:  

 

................................................................................................................... 

 

Osoba kontaktowa:  

 

…............................................................................................................... 

 

Telefon kontaktowy:  

 

….............................................................................................................. 

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Rok urodzenia Szkoła 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  



 

 

Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus 
Pawłów 45, 27-225 Pawłów 

tel. 41 272 18 78, kom. 785 690 596 
e-mail: biuro@sgpp.org.pl 

http://www.sgpp.org.pl 

 

 

7  

 

  

8  

 

  

9  

 

  

10  

 

  

 
Niniejszym akceptujemy postanowienia regulaminu na “Szkolny Konkurs Na Kibica” i zobowiązujemy 

się uczestniczyć w IV Wojewódzkim Biegu Szerzawskim, który odbędzie się 09 czerwca 2019 w 

Szerzawach.  

 

Podpisy członków grupy  

 

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

4. ……………………………….. 

5. ……………………………….. 

6. ……………………………….. 

7. ……………………………….. 

8. ……………………………….. 

9. ……………………………….. 

10. ……………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Regulamin Konkursu 

“Szkolny Konkurs Na Kibica” 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa)  

 

 

………………………………………………………………………………………………  

w konkursie pt. “Szkolny konkurs na kibica”. 

 

Akceptuje regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

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

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO). Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach 

informacyjnych dotyczących konkursu pt. „Szkolny konkurs na kibica”.  

 

 

………..…......................................................... 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


