
XV BIEGI   EKOLOGICZNE 
 SZLAKIEM   GNIAZD   BOCIANA   BIAŁEGO 

 – KULCZYN 2016  
 

I. Cele: - popularyzacja biegu jako formy czynnego wypoczynku 
- uczczenie Międzynarodowego Dnia Ziemi 
- popularyzacja treści ekologicznych 
- integracja dzieci i młodzieży z różnych szkół 
II.  Organizatorzy: - Gimnazjum Publiczne im. Józefa Piłsudskiego w Dubecznie  
III.  Współorganizatorzy:  
- Poleski Park Narodowy 
- Nadleśnictwo Sobibór 
- Nadleśnictwo Włodawa 
- PTTK o/ Włodawa 

IV. Termin:  29.04.2016r. godz. 9.15 
V. Miejsce: Kulczyn. Biuro Biegów: świetlica wiejska. 
VI. Warunki  uczestnictwa: - udział drużyn czteroosobowych 
- uczestniczą uczniowie, którzy nie mają  przeciwwskazań zdrowotnych 
- każda szkoła może wystawić dwie drużyny; zespół szkół cztery 
- w biegu indywidualnym – każda szkoła wystawia po dwóch zawodników  w każdej 
kategorii (mogą być uczestnicy biegów drużynowych) 
- w biegu bocianków liczba uczniów z danej szkoły  nie jest ograniczona 
- uczniowie zabierają ze sobą ważne legitymacje szkolne oraz pisemną zgodę rodziców 
na udział w zawodach dołączone do karty zgłoszenia szkoły – obowiązkowo 
- po biegach dla uczniów odbędzie się Zadaniowy Bieg Jubileuszowy dla opiekunów, 
sponsorów i przyjaciół szkoły  - na trasie długości 200 metrów. 
Zgłoszenia drużyn na adres:   konczal 3@wp.pl lub telefonicznie/fax     (82 5714 025)  
do dnia   22 kwietnia 2016r. 
Zgłoszenia na załączonej karcie zgłoszenia. 
 
 Na zwycięzców czekają puchary, nagrody i dyplomy. 

 
 
  Organizatorzy:                                                                                    Dyrektor szkoły 
1. Małgorzata Kończal 
2. Krystyna Gonerska                                                                       Teresa Maśluch 
3. Andrzej Michałowicz 

 
 
 
 
 



REGULAMIN  XV  BIEGÓW EKOLOGICZNYCH – KULCZYN 2016  
1. W biegu biorą udział drużyny czteroosobowe. 
2. Liczba drużyn z jednej szkoły – maksymalnie dwie/ zespół szkół cztery. 
3. Trasa biegu prowadzi szlakiem gniazd bociana białego w miejscowości Kulczyn. 
4. Długość trasy ok. 3500 m 
5. Regulaminowy czas na pokonanie trasy wynosi 45 minut. 
6. Na trasie znajdują się trzy punkty kontrolne, na których uczniowie rozwiązują zadania 

ekologiczne przygotowane przez PPN, Nadleśnictwa Sobibór i Włodawa. 
7. Za pokonanie trasy w regulaminowym czasie uczniowie otrzymują 20 punktów. 

Każda rozpoczęta minuta powyżej tego czasu to punkt karny, każda pełna minuta 
poniżej  regulaminowego punktu to dodatkowy punkt. 

8. Za rozwiązanie zadań na punktach kontrolnych uczniowie otrzymują liczbę punktów 
wskazaną przez autorów pytań. 

9. Starty drużyn odbywają się w odstępach 5 min. 
10. Drużyny mające jednakowa liczbę punktów po zakończeniu biegu biorą udział           

w dogrywce, rozwiązując zadania ekologiczne. 
11. Za udział w biegach przewidziane są puchary, dyplomy i nagrody. 
12. Komisję główną i komisje na punkty kontrolne powołuje Dyrektor Gimnazjum 

Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Dubecznie. 13. Po biegu drużynowym odbędzie się Bieg Indywidualny w kategorii dziewcząt           
i chłopców o puchar Dyrektora Huty Szkła w Dubecznie. 14. Do biegu indywidualnego każda szkoła może wystawić dwóch zawodników (mogą to 
być uczniowie biorący udział w biegach drużynowych) 

15. Jeżeli w czasie biegu zawodnik zasłabnie lub z innych przyczyn zostanie zatrzymany 
na punkcie kontrolnym (przez komisję), na mecie jego drużyna otrzymuje 5 punktów 
karnych. 

16. Po biegach drużynowych odbędzie się BIEG OTWARTY . 
17. W Zadaniowym Biegu Jubileuszowym udział biorą opiekunowie, sponsorzy           

i przyjaciele szkoły. 18. Wszystkie sprawy sporne rozstrzygane są w dniu zawodów, do ogłoszenia wyników 
końcowych przez główną komisję konkursową. 

19. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczną interpretację regulaminu. 
 
 
Literatura do zadań ekologicznych. 
 
1. Podręczniki do przyrody i biologii. 
2. Strony internetowe: PPN, Nadleśnictwa Włodawa, Nadleśnictwa Sobibór. 

 
 
 
Adres organizatorów: 
Gimnazjum Publiczne im. Józefa Piłsudskiego w Dubecznie  
ul. Szkolna 65 22-235 Hańsk 
tel. 825714025 
email: dubeczno_gim@poczta.onet.pl 
 
 
 



Miejsce i data: …………..……  Karta Zgłoszenia   XV Biegi Ekologiczne Szlakiem Gniazd Bociana Białego – Kulczyn 2016 
   Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………………………….  Osoba kontaktowa:  ……………………………………………………………………………..……………  Telefon kontaktowy/ email:  ……………………………………………………………………………. Lista zawodników:  
Lp.        Nazwisko i imię  Rok urodzenia Kategoria biegu 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
Dane opiekuna drużyny:  
Imię i nazwisko:  ............................................................. 
Telefon; email:  ……………………………………………………………              
Jako osoba odpowiedzialna za drużynę oświadczam, że zgłoszeni na liście zawodnicy: - posiadają zgodę rodziców na udział w Biegach Ekologicznych, - nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w Biegach Ekologicznych Niniejszym oświadczam, że: -  informacje podane w karcie zgłoszeniowej są prawdziwe, - zapoznałem się z Regulaminem XV Biegów Ekologicznych Szlakiem Gniazd Bociana Białego – Kulczyn 2016    …………………………………                                                      …………………………….                                     
Podpis opiekuna grupy                                                                 Podpis Dyrektora Szkoły  



Oświadczenie rodzica zawodnika biorącego udział w XV Biegu Ekologicznym Szlakiem Gniazd Bociana Białego – Kulczyn 2016 
  Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej ……………………………………………………… urodzonej/go dnia  .....................      w imprezie biegowej. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej.   

  Data .......................,      Czytelny podpis rodzica lub opiekuna - ..............................................   


