
REGULAMIN WYŚCIGÓW DLA DZECI W WIEKU OD 4 DO 15 ROKU ŻYCIA 

KTÓRE BĘDĄ PRZEPROWADZONE W RAMACH 

I OLESKIEGO MARATONU SZOSOWEGO – SZLAKIEM CZERWONYCH RÓŻ 

Olesno, 01.06.2019 r. 

 

§ 1. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży. 

2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

 

§ 2. TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU 

01.06.2019 r.  start godzina 10:00 

Biuro Zawodów: Olesno, Rynek Miejski przy Ratuszu 

Start i meta: Olesno, ul. Rynek 

§ 3. ORGANIZATORZY 

1. Stowarzyszenie Pozytywka Olesno 

     Adres: ul. Opolska 45, 46-300 Olesno 

     NIP: 5761487478; REGON: 160010709 

     Oficjalna strona internetowa: www.stowarzyszeniepozytywka.olesno.pl 

     Strona internetowa imprezy: www.scrolesno.pl 

oraz 

Gmina Olesno 

Adres: ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 

Oficjalna strona internetowa: www.olesno.pl    

 

2. Patronat honorowy 

    Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki 

3. Patronat medialny 

    TVP 3 Opole, Radio Opole, 

 

 

 

http://www.stowarzyszeniepozytywka.olesno.pl/
http://www.scr.olesno.pl/
http://www.olesno.pl/


§ 4. GODZINOWY PROGRAM ZAWODÓW 

10:00 – Oficjalne otwarcie I Oleskiego Maratonu Szosowego – Szlakiem Czerwonych Róż 

10:30 – Przygotowanie do startu kat. przedszkolaki 

10:45 – Start kat. przedszkolaki (dystans 700m) 

11:00 – Zakończenie wyścigu w kat. przedszkolaki 

11:10 – Przygotowanie do startu kat. uczniowie szkół podstawowych 1-3 

11:20 – Start kat. uczniowie szkół podstawowych 1-3 (dystans 1,5km = 1okr.) 

11:30 – Zakończenie wyścigu w kat. uczniowie szkół podstawowych 1-3 

11:40 – Przygotowanie do startu kat. uczniowie szkół podstawowych 4-6 

11:50 – Start kat. uczniowie szkół podstawowych 4-6 (dystans 4,5km = 3okr.) 

12:20 – Zakończenie wyścigu w kat. uczniowie szkół podstawowych 1-3 

12:30 – Przygotowanie do startu kat. uczniowie szkół podstawowych 7-8 

12:40 – Start kat. uczniowie szkół podstawowych 7-8 (dystans 9km = 6okr.) 

13:10 – Zakończenie wyścigu w kat. uczniowie szkół podstawowych 1-3 

13:30 – Dekoracja przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych 

 

 

§ 5. ZAPISY 

1. Zgłoszenia: 

1. Limit uczestników wynosi 200 osób. Zapisy odbywają się tylko w formie 

elektronicznej  za pośrednictwem strony internetowej www.ultimasport.pl. 

Uwaga: Wszystkie kategorie dziecięce w zależności od ilości zarejestrowanych 
uczestników będą dzielone na mniejsze (10-15) osobowe grupy w celu 
zminimalizowania ryzyka kolizji. 

 

2. Udział w wyścigach dzieci jest bezpłatny 

 

Kontakt w sprawie zapisów dzieci: +48 514 124 714; e-mail: biuro@scrolesno.pl 

 

2. W ramach startu w wyścigu dzieci uczestnik otrzymuje: 

 numer startowy z chipem, 

 oznakowana trasa, 

 elektroniczny pomiar czasu, 

 zabezpieczenie medyczne i ratownicze, 

http://www.ultimasport.pl/


 galeria fotografii on-line, 

 organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy, medale 

oraz nagrody z okazji dnia dziecka oraz ukończenia wyścigu 

 

§ 6. KATEGORIE 

A) kat. przedszkolaki – roczniki 2013 - 2015 dystans do 700m 

B) kat. uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3 (dystans 1,5 km = 1okr.) 

C) kat. uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6 (dystans 4,5 km = 3okr.) 

D) kat. uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8 (dystans 9,0 km = 6okr.) 

 
Przedszkolaki mogą startować na rowerkach biegowych oraz czterokołowych. 

 

W przypadku dużego zainteresowania wyścigami w kategoriach dziecięcych organizator 

dopuszcza możliwość dzielenia dzieci na mniejsze grupki (około 10 osób) w celu zapewnienia 

maksymalnego bezpieczeństwa przejazdu i zminimalizowania ryzyka kolizji. 

 
Każde uczestnik kategorii dzieci ma obowiązek startu w kasku!!! 

 
§ 7. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych kolizji i wypadków 

na trasie zawodów. 

2. Każdy z uczestników maratonu, bez względu na przedział wiekowy, jest zobowiązany 

podporządkować się poleceniom Funkcjonariuszy Policji, OSP oraz Organizatora 

3. Każdy z uczestników maratonu oraz opiekunów bezwzględnie zobowiązuje się do 

przestrzegania Regulaminu pod rygorem wykluczenia z zawodów. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone osobom 

trzecim oraz za szkody własne. 

5. Podczas trwania całego wyścigu dzieci pozostają pod opieką swoich rodziców, bądź 

opiekunów prawnych. 

6. Rodzicie i opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci 

uczestniczące w wyścigu. 



7. Rodzice i opiekunowie prawni, zgłaszając dziecko do wyścigu, wyrażają zgodę: 

a) na umieszczenie i przetwarzanie swoich i dziecka danych osobowych w bazie danych 

organizatora w celu organizacji wyścigu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 

b) na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, 

c) na umieszczenie na stronie organizatora, w prasie, radio i telewizji oraz wykorzystanie w 

celach marketingowych organizatora: zdjęć, nagrań filmowych, wywiadów z uczestnikami oraz 

wyników z danymi osobowymi. 
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Organizatorzy: 

 

- Stowarzyszenie Pozytywka Olesno 

 

 

- Gmina Olesno 

 

 


