
 

Zasady uczestnictwa w imprezie „BIEG NA 6 ŁAP - 

GLIWICE”  

I. ORGANIZATOR  

1. Organizatorem „BIEGU NA 6 ŁAP” (dalej zwanego biegiem) jest Miejski Zarząd Usług 

Komunalnych, a partnerem Klub Miłośników Biegania „Pędziwiatr” Gliwice działający przy 

Stowarzyszeniu Rozwoju Czechowic w Gliwicach. Dane organizatorów znajdują się na 

stronie internetowej www.mzuk.pl oraz www.pedziwiatr.gliwice.pl 
2. Oficjalną stroną internetową biegu jest www.mzuk.pl 
3. Koordynatorem biegu jest Schronisko dla zwierząt w Gliwicach oraz Wolontariusze 

Schroniska dla zwierząt w Gliwicach 

II. CEL 

Celem organizacji „BIEGU NA 6 ŁAP” jest promocja adopcji zwierząt ze Schroniska dla zwierząt 

w Gliwicach. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Termin – trzecia sobota miesiąca z wyjątkiem lipca i sierpnia 

2. Biuro biegu – brama główna Schroniska dla zwierząt w Gliwicach przy ul. Wschodniej 56 

(Sośnica), czynne od godz. 11:00. 

3. Bieg odbywać się będzie na wyznaczonej wcześniej trasie o długości ok. 3 km. Uczestnik 

decyduje, ile wykona okrążeń. Trasa nie będzie wyłączona z ruchu osób postronnych. Na 

trasie uczestnikom biegu będą pomagać Wolontariusze Schroniska dla zwierząt w Gliwicach. 

4. W biurze biegu będzie punkt zaopatrzony w napoje. 

5. Bieg nie jest formą rywalizacji: nie będzie prowadzony pomiar czasu ani klasyfikacja. 

 

 



IV. UCZESTNICTWO 

1. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, która w trakcie biegu weźmie odpowiedzialność za 

psa. Zwierzęta nie będą wydawane osobom niepełnoletnim. Osoba poniżej 18-go roku życia 

może brać udział w biegu pod opieką osoby pełnoletniej - jako osoba towarzysząca innemu 

uczestnikowi. 

2. Zapisy na bieg będą przyjmowane internetowo oraz w biurze biegu w dniu imprezy. 

3. Zapisy internetowe zostaną zamknięte w piątek poprzedzający bieg o godz. 12:00 

4. W dniu biegu (w biurze biegu) uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia 

o zdolności do udziału w biegu oraz wzięciu odpowiedzialności za siebie oraz powierzonego 

psa na czas biegu – wg załącznika 1 

5. Psy biorące udział w biegu będą wydawane uczestnikom przez pracownika lub wolontariusza  

Schroniska dla zwierząt w Gliwicach bezpośrednio przed startem. 

6. Przed rozpoczęciem biegu uczestnik powinien sprawdzić, czy pies ma dobrze zapiętą obrożę 

lub szelki oraz smycz. W trakcie biegu nie można absolutnie spuszczać psa ze smyczy. 

7. Podczas biegu należy zachowywać bezpieczną odległość między psami, żeby nie dopuścić 

do ewentualnych pogryzień.  

8. W razie problemów podczas biegu należy skontaktować się z koordynatorem akcji, 

Schroniskiem dla zwierząt w Gliwicach – 519 743 556. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy i wszystkie osoby z nimi współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności 

względem uczestników za szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. 

2. Organizator ma prawo do bezpłatnego wykorzystania wizerunku zawodników w celach 

bezpośrednio związanych z biegiem (publikacja zdjęć z biegu, tworzenie materiałów 

promocyjnych itp.). 

3. W szczególnych przypadkach bieg może zostać odwołany lub przełożony. O takim fakcie 

organizatorzy poinformują na swoich stronach internetowych. 

4. Uczestnik biegu zobowiązany jest do przestrzegania zasad udziału w „Biegu na 6 łap”.  

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszych zasad przysługuje wyłącznie organizatorom 

biegu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1 do Zasad uczestnictwa w imprezie „BIEG NA 6 ŁAP” 
 

……………………………….. 
imię i nazwisko 
 

……………………………….. 
 
……………………………….. 

      Adres 
……………………………….. 
                   PESEL 

 
 

Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za siebie oraz 

powierzonego mi psa podczas trwania Akcji „Bieg na 6 łap” odbywającej się w dniu 

………………….……………………………………….. w Gliwicach.  

Wobec powyższego nie będę wnosić roszczeń wobec organizatora w przypadku 

spowodowania przez zwierzę szkód na mojej osobie. Natomiast za szkody wobec osób trzecich 

spowodowane przez zwierzę lub z jego udziałem odpowiadam osobiście zgodnie z art. 431 Ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).  

Mam również świadomość, iż odpowiadam także za szkodę na zwierzęciu, które 

to zobowiązuję się traktować z szacunkiem i zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1840 t.j. z późn. zm.). 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu „Biegu na 6 łap” oraz zobowiązuję 

się do przestrzegania jego postanowień. 

Wyrażam zgodę na użyczenie swojego wizerunku na fotografiach i nie będę rościł/a 

praw finansowych z tego tytułu. 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  

(tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 1182 z późn. zmianami) upoważniam Administratora Danych 

Osobowych w podmiocie Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gliwicach do przetwarzania moich 

danych osobowych. 

 

 

 

…………………….., Gliwice     ………………………….. 
 
         data, miejsce                      podpis  
 
           
 Osoby towarzyszące: 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

5. ………………………. 

6. ………………………. 

   

 


