
Przeczytaj przed startem!
IV Bieg Zimowy

po Wielkopolskim Parku Narodowym
Mosina, 14.01.2018



Biuro Zawodów

Co w Pakiecie?

Otwarcie Biura zawodów (akredytacja zawodników, wydawanie numerów startowych, itd.):
Hala OSiR w Mosinie przy  ul. Szkolnej 1:
   Piątek 12.01.2018 w godzinach 18:00 - 21:00
   Sobota 13.01.2018 w godzinach 11:00 - 19:00
Stacja Turystyczna Osowa Góra
   Niedziela 14.01.2018 w godzinach 9:30 - 11:30

PRZY ODBIORZE PAKIETU STARTOWEGO WRZUCAMY DO PUSZKI WOŚP- 20 ZŁ
MOŻESZ RÓWNIEŻ SKORZYSTAĆ Z TERMINALA PŁATNICZEGO.

W pakiecie startowym znajdziesz:
- numer startowy
- chip zwrotny 
Pamiętaj! Numer startowy musi zgadzać się z numerem chipa
- informacje/gadżety od sponsorów
- Posiłek na mecie (ciepłe danie +kiełbaska na ognisko) wydawane są na numer startowy
- woda, kawa i herbata bez ograniczeń
- folia termiczna - nie zapomnij wziąć jej po biegu - nie wychładzaj organizmu!

Osoby w wieku poniżej 18 lat, (które w dniu biegu tj. 14 stycznia 2018 nie 
osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pisemnego 
pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr 
PESEL.  - załącznik nr 1 do informatora

Pamiętaj! Jeśli odbierasz za kogoś pakiet startowy musisz mieć upoważnienie 
- załącznik nr 2 do informatora



Trasa

Parkingi

Trasa IV Biegu Zimowego po Wielkopolskim Parku Narodowym 2018

META
L.Górka

Jez. Skrzynka

Jez. G
óreckie

Jeziory

Stacja Turystyczna
Osowa Góra

J.Glinianki

J. Kociołek

Stacja 
Ekologiczna UAM

Górka

START

Parking dla uczestników biegu - Polana przy ulicy Pożegowskiej i Skrzyneckiej w Mosinie 
- czynny w dniu 14.01.2018 od godziny 9:00

Depozyt, Szatnia, Natryski
Organizator zapewnia depozyt w dniu biegu w godzinach 10:00 - 15:00 - Stacja Turystyczna Osowa Góra

Organizator zapewnia szatnię oraz natryski dla uczestników biegu w dniu 14.01.2018 
w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie przy ul. Szkolnej 1, w godzinach 9:00 - 15:30 



Jak do nas dotrzeć?

Program Minutowy

Start/Meta
Biuro Zawodów

Parkingi

  9:30 - 11:30      Biuro Zawodów
11:50 - 11:55      Rozgrzewka
12:00                    Bieg
13:30                    Limit czasu
13:35                    Dekoracja

Dodatkowe atrakcje:

10:00 - 14:00 Cross dla dzieci i dorosłych
Tor cross przygotowany przez Loft Fitness

12:00 - 14:00 ... i ucz się pierwszej pomocy -
Podstawy Pierwszej pomocy, resuscytacja na fantomie - Hu�ec ZHP Mosina

14.01.2018

ul. Pożegowska

ul. S
krzynecka



Marcin Idkowiak (Triathlonista, zawodnik KS IDMAR) oraz Waldemar 
Demuth (trener lekkiej atletyki, kierownik OSiR w Mosinie) pobiegną jako 
pacemakerzy podczas IV Biegu Zimowego na czas 1h 00m (średnie 
tempo ok 5:30) oraz 1h 10m. (średnie tempo ok 6:45). Jeśli planujecie 
pokonać trasę w jednym z tych czasów, to zachęcamy do biegnięcia z 
naszymi peacemakerami. Szukajcie zawodników z opisanymi balonikami

Pacemaker

Marcin Waldek



IV Bieg Zimowy 
po Wielkopolskim Parku Narodowym

Mosina, 14.01.2018

Wsparcia udzielają nam
Stowarzyszenie 

„Mosiński Sport”

OSP 
Gminy Mosina



Załącznik nr 1
 
 
 
 

           Mosina, dn. 14.01.2018 r. 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  

o zdolności do udziału dziecka w IV Biegu Zimowym na dystansie 10km w dniu 14.01.2018  
 
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej  
 
....................................................................ur............................................PESEL……………………………       
      /imię i nazwisko dziecka/                                                             /data urodzenia/ 
        
w IV Biegu Zimowym w dniu 14.01.2018 na dystansie 10km. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na 
uczestnictwo w tego typu imprezie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu 
IV Biegu Zimowego na dystansie 10km w dniu 14.01.2018 i jestem świadomy/świadoma jego postanowień. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby 
organizacji IV Biegu Zimowego w Mosinie na dystansie 10 km w dniu 14.01.2018,  na podstawie ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997 
 
..........................................................     …………………………………… 

imię i nazwisko        PESEL 
 

.......................................................... 
podpis 

 
 
 



Załącznik nr 2

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego na IV Bieg Zimowy po 
Wielkopolskim Parku Narodowym w dniu 14.01.2018 r. 

 
 
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………….., 

zamieszkały/a …………………………………………………………………………….…… 

urodzona ………………………………………  

 

UPOWAŻNIAM 

……………………………………………………………………………….………………., 

zamieszkałego/ą ……………………………………………………………………………… 

urodzonego/ą …………………………………. 

 

do odbioru Pakietu Startowego na IV Bieg Zimowy po WPN, który odbędzie się 14.01.2018 

r.  

 
………………., dn. ………………………     …………………… 
     Miejscowość             /Podpis/  
 
  

Mosina, dn. 14 stycznia 2018 

Oświadczenie  
o zdolności do udziału w IV Biegu Zimowym na dystansie 10km w dniu 14.01.2018 

 
Przyjmuję do wiadomości, że udział  w IV Biegu Zimowym na dystansie 10km wiąże się z 
aktywnością ruchową i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, odniesienia obrażeń 
ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 
 
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w IV Biegu Zimowym na dystansie 10km oznacza, że przyznaję i 
potwierdzam, że rozumiem, rozważyłem/rozważyłam i oceniłem/oceniłam charakter, zakres i stopień 
ryzyka wiążącego się z uczestnictwem. Oświadczam, że dobrowolnie i swobodnie 
zdecydowałem/zdecydowałam się podjąć to ryzyko. 
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i 
warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej z dnia 12.09.2001, Oświadczam, 
że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w IV Biegu Zimowym w 
Mosinie na dystansie 10km w dniu 14.01.2018 
 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu IV Biegu Zimowego na 
dystansie 10km i jestem świadomy/świadoma jego postanowień.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby 
organizacji IV Biegu Zimowego w Mosinie na dystansie 10 km w dniu 14.01.2017,  na podstawie 
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 
 
 
 
..........................................................    …………………………………. 

imię i nazwisko uczestnika               pesel uczestnika  

 
adres zamieszkania . …………………………............................................................................. 

/ulica, kod, miejscowość/ 

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

podpis 


