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 Sympatycy i Pasjonaci                        

Marszu, Biegania,  

Jazdy na Rowerze,  

 

 

                                            

W dniach 4-11maja 2021 roku planowany jest  
„Wirtualny Otwarty Wielobój  

Świętego Floriana” 

Zgłoszenia (do 7 maja) i dodatkowe informacje można uzyskać  

telefonicznie pod nr 509 94 99 66 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Regulamin organizacyjny 

„Wirtualny Otwarty Wielobój Świętego Floriana” 
 

1. CELE: 
     - integracja sympatyków biegania, jazdy na rowerze, marszu oraz biegania wśród członków OSP, MDP i PSP   
        oraz indywidualnych uczestników  
      - umożliwienie czynnego wypoczynku oraz wzmacnianie zdrowia oraz kondycji uczestników. 
 

2. ORGANIZATOR: 

      Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie 
      Zarząd Powiatowy ZOSP  RP w Dzierżoniowie     
 

 3.TERMIN WYDARZENIA: 

        4-11 maja 2021r.  
 

4. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE (SCREEN) Z POKONANYM DYSTANSEM: 
     Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 7 maja telefonicznie pod nr 509 94 99 66 . 
     Informacje (screen) z pokonanym ostatecznie dystansem będą przyjmowane od 4 maja do 12 maja   
     telefonicznie pod nr 509 94 99 66   

     Wydarzenie ma charakter otwarty prawo startu mają dzieci, młodzież, osoby dorosłe, które nie posiadają      
przeciwwskazań do podejmowania intensywnego wysiłku/marszu/biegu wytrzymałościowego/jazdy na rowerze: 

     - osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 
     - osoby niepełnoletnie  pod opieką i na odpowiedzialność rodzica, opiekuna, trenera, 

Udział w wydarzeniu proszę traktować typowo rekreacyjnie, wynik i czas są drugorzędną sprawą, 
niech połączy nas marsz, bieganie i jazda na rowerze!!! 

 

5. PROGRAM WYDARZENIA: 

     Każdy uczestnik  w terminie 4-11 maja 2021 roku ma za zadanie pokonać: 
     5 km marszem i 10 km biegiem oraz 20km na rowerze. 
     Dystans można podzielić na okres 7 dni tak, żeby ukończyć wielobój do 11.05.2021r. 
     Miejsce i kolejność pokonywania kilometrów jest dowolna. 
     Po pokonaniu dystansu uczestnik jest proszony o przesłanie informacji (screenu ) z ostatecznie pokonanym  
     dystansem z dowolnej aplikacji mierzącej kilometry oraz jeśli to możliwe jednego pamiątkowego zdjęcia.  
      

6. NAGRODY: 
 - pamiątkowy medal, 
 - pamiątkowy certyfikat uczestnictwa. 
 

7. PRZEPISY TECHNICZNO – ORGANIZACYJNE ORAZ UWAGI KOŃCOWE: 
- Każdy z  uczestników  jest zwycięzcą i jest proszony do dostosowania intensywności i rodzaju aktywności do swojego 
stanu zdrowia i samopoczucia. 
- Za dyscyplinę uczestników niepełnoletnich i porządek w czasie trwania wydarzenia czyni się odpowiedzialnych 
rodziców / opiekunów prawnych / opiekunów  / trenerów. 
- Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie stanu zdrowia wywołanego 
nadmiernymi obciążeniami w trakcie rozgrzewki/biegu, marszu,  jazdy, urazy, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia oraz wykorzystanie przesłanych 
zdjęć na potrzeby dokumentacji, relacji, itp. materiałach. 
- W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy i opiekunowie/trenerzy, 
biorący udział w wydarzeniu, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia 
zawodów (listy startowe, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej, automatycznie wyraża 
się zgodę na publikację i udostępnianie wizerunku uczestników i innych osób uczestniczących w zawodach                                
w materiałach fotograficznych i filmowych oraz w celach promocyjnych wydarzenia. 
- O tematach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator wydarzenia. 
- Udział w wydarzeniu jest jednocześnie deklaracją, iż uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu                            
i akceptuje warunki w nim zawarte. 
 

8. DODATKOWE INFORMACJE:  
     Koordynator wydarzenia: Grzegorz Różycki, tel.509 949 966. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, 
dostosowując je do nieprzewidzianych okoliczności. 



….........................................................................................                                                                           4-11maja  2021r 
         ( imię i nazwisko )     
                                            
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi uczestniczyć  
w Wirtualnym Otwartym Wieloboju Świętego Floriana 

Wyrażam zgodę na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego 
podczas wydarzenia przez organizatora i media lokalne na stronie internetowej , w mediach oraz materiałach na 

potrzeby dokumentacji, relacji, itp. 
Jednocześnie potwierdzam, że znany mi jest regulamin  

 Wirtualnego Otwartego Wieloboju Świętego Floriana  
i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

 
 
                                                             

                                                          …................................................. 
                                                                 (czytelny podpis) 
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                                                                 (czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………...................  …….....................  ........................ 
                                                                                  imię                           nazwisko                  (pesel) 

 w Wirtualnym Otwartym Wieloboju Świętego Floriana 
Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa 

w/w wydarzeniu rekreacyjno-turystycznym 
Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalanie i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego 

podczas wydarzenia przez organizatora i media lokalne na stronie internetowej, 
 w mediach oraz w materiałach na potrzeby dokumentacji, relacji, itp.. 

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

czytelny podpis rodzica/opiekuna  i numer telefonu  
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