
Regulamin  IV Sztafetowego Biegu Katyńskiego 

organizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej  

przy współudziale  władz samorządowych 

Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź 

1) Nazwa imprezy  – „IV Sztafetowy Bieg Katyński” 

2) Miejsce – tereny wokół stadionu LKS „Witów” Mszana Górna 

3) Czas – 13 kwietnia 2016 roku (środa), rozpoczęcie o godzinie 12:00 

4) Cele :  

a) upamiętnienie „Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” 

b) upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej informacji dotyczących zbrodni ludobójstwa 

dokonanej na polskich oficerach przez Rosjan w Katyniu w 1940 roku oraz upamiętnienie 

ofiar katastrofy samolotu TU-154,  Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i 95 towarzyszących 

mu osób,  

c) integracja młodzieży z różnych miejscowości Gminy Mszana Dolna, Miasta Mszana Dolna 

oraz Gminy Niedźwiedź  

d) sportowa rywalizacja w duchu fair play 

e) wykorzystywanie infrastruktury sportowej dostępnej na terenie  Gminy Mszana Dolna 

5) Uczestnicy: 

a) w kategorii szkół podstawowych: czteroosobowe reprezentacje składające się z dwóch 

dziewcząt i dwóch chłopców, rocznik do 2003 włącznie,  

b) kategorii gimnazjów: czteroosobowe reprezentacje składające się z dwóch dziewcząt i 

dwóch chłopców, rocznik do 2000 włącznie. 

6) Przebieg zawodów: 

a) godz. 12.00 – oficjalne rozpoczęcie „IV Sztafetowego Biegu Katyńskiego”, powitanie 

zawodników na stadionie LKS „ Witów” Mszana Górna 

b) godz. 12.20 – start drużyn ze szkół podstawowych na dystansie 4 x 800 m 

c) godz. 12.40 – start drużyn reprezentujących gimnazja na dystansie 4 x 1200 m 

d) godz. 13.30 – wręczenie pucharów, medali i dyplomów uczestnikom „IV Sztafetowego 

Biegu Katyńskiego” 

7) Organizatorzy zapewniają uczestnikom drożdżówkę i napój oraz opiekę medyczną (pielęgniarka), koszty 

transportu ponoszą uczestnicy. 

8) Uczestnicy biegu powinni być ubezpieczeni, w razie braku ubezpieczenia organizator nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub szkody. 

9) Termin składania zgłoszeń do 8 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00. 

10) Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją regulaminu  „IV Sztafetowego Biegu Katyńskiego”. 

11) Kontakt z organizatorem:                    

Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej,  tel/fax: 183315247,                         

e-mail: gimnazjum4mg@op.pl , odpowiedzialni: Ireneusz Nalepa, Zbigniew Jarosz.         Zgłoszenia 

przyjmowane są do 8 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00. 

 

Zbigniew Jarosz 

 

 


