
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
W SZCZEGLINIE 

PROGRAM  
10:00 Bieg Niepodległości 

 10:10  Start zawodników w  kategorii I  
 10:13  Start zawodników w kategorii II  
 10:16  Start zawodników w kategorii III 

10:30 Symbole narodowe, pieśni patriotyczne 
11:00 Malowanie na folii „Jak świętujemy niepodległość” 
11:40 Występ z gitarą przy ognisku 
12:30 „Z procy strzelamy, nagrody wygrywamy” 
13:00 Wręczenie dyplomów i nagród dla zawodników Biegu 

LOTERIA FANTOWA - GROCHÓWKA - PIECZONE KIEŁBASKI - CIASTA !!! 

 
REGULAMIN  

BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI  
NA 1918 METRÓW 

 

TERMIN, TRASA BIEGU: 
11 listopada 2021 r. (CZWARTEK) o godz. 10:00  

Start nastąpi na boisku szkolnym w Szczeglinie, trasa będzie prowadziła w stronę Leśniczówki i z powrotem, Łączna długość trasy wynosi 1918 metrów, 
na półmetku należy wziąć chorągiewkę i wrócić z nią na miejsce startu, które będzie jednocześnie metą.  

  
ZASADY UCZESTNICTWA: 
1. Zgłoszenie uczestnictwa – do 8 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej w Szczeglinie, tel. (94)3183422 spszczeglino@sianow.pl , uczniowie 

zgłaszają się do Biegu u nauczyciela wychowania fizycznego.   
2. Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do Biegu otrzymają dyplomy. 
3. W Biegu mogą wziąć udział osoby bez wcześniejszego zgłoszenia. 
4. Osoby, które pobiegną bez wcześniejszego zgłoszenia nie otrzymają dyplomów. 
5. W BIEGU MOGĄ UCZESTNICZYĆ WSZYSCY CHĘTNI BEZ WZGLĘDU NA WIEK ! 
6. W Biegu obowiązują kategorie: 

 I KATEGORIA – dzieci do klasy III i seniorzy,  
za I, II i III miejsce w kat. I zawodnicy otrzymają medale, 

 II KATEGORIA – uczniowie z klas IV – VIII szkoły podstawowej, 
za I, II i III miejsce w kat. II zawodnicy otrzymają figurki biegacza, 

 III KATEGORIA – młodzież ze szkół ponadpodstawowych i dorośli, 
za I, II i III miejsce w kat. III zawodnicy otrzymają puchary.  

7. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 
8. Organizator nie zabezpiecza ubezpieczenia, zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 
9. Udział w Biegu jest bezpłatny. 
10. Zawodnicy muszą stawić się 5 min. przed Biegiem na miejscu startu. 

11. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony lub będący pod wpływem alkoholu zostaną zdyskwalifikowani. 
12. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

 
 

ORGANIZATORZY:  
- Stowarzyszenie „Refugium”,  
- Szkoła Podstawowa w Szczeglinie, 
- Rada Rodziców. 

 

Kat. I 

Kat. II 
Kat. III 

mailto:spszczeglino@sianow.pl

