
1 
 

 

 

 

WIELOPOKOLENIOWY BIEG  

KU NIEPODLEGŁEJ 

         

 

REGULAMIN 

 

W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę  

Niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok 2018  

„Rokiem dla Niepodległej”. 

Upamiętniając te wydarzenia nauczyciele oraz uczniowie  

Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach organizują  

dla mieszkańców dzielnicy Katowice – Kostuchna grę miejską  

pod hasłem:  

„Wielopokoleniowy Bieg ku Niepodległej”, który chcą poświęcić  

Śląsku i jego drodze do Niepodległości. 

 
20 października 2018 r.  

         godz. 10.00 – 13.30 
     Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara  

        w Katowicach-Kostuchnie 
 
 

 
wsparcia organizacyjnego udzielili: 

 lokalne placówki z Katowic-Kostuchny:  
 

Miejski Dom Kultury „Południe” 
Miejska Biblioteka Publiczna nr 27 
Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej 
Ochotnicza Straż Pożarna w Katowicach-Kostuchnie 

 

 

 

 



2 
 

CELE GRY:  

 podniesienie polskiej świadomości historycznej w młodym  

pokoleniu, 

 promocja tradycji regionalnych oraz miasta Katowice, 

 prezentacja walorów historycznych oraz turystyczno –  

rekreacyjnych dzielnicy Kostuchna, 

 rozwijanie umiejętności pozyskiwania / wyszukiwania /  

informacji, czytanie mapy, 

 wspólna zabawa na świeżym powietrzu. 

 

REGULAMIN  BIEGU 

 

Organizator: 

Bieg – Konkurs organizowany jest przez Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach - 

Kostuchnie,  

 

Miejsce oraz czas: 

Bieg odbędzie się 20 października 2018 od godz. 10.00 do 13.30 na terenie Szkoły oraz dzielnicy 

Kostuchna, 

 

 

Uczestnicy: 

Uczestnikami BIEGU są mieszkańcy dzielnicy Katowice - Kostuchna  

W konkursie biorą udział zespoły wielopokoleniowe składające się z 3 osób (rodzina minimum 2 

pokolenia)   

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie 

przez organizatora ich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby konkursu oraz w celach 

marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U. z 2016r. 

poz. 922 z późn. zm./ 

 

 

Zasady i przebieg BIEGU: 

 Bieg rozpoczyna się o godz. 10.00 na placu przy kościele parafialnym pw. Trójcy 

Przenajświętrzej w Katowicach -  Kostuchnie.  Organizatorzy gry proszą uczestników o 

wcześniejsze przybycie w celu rejestracji. Rejestracja zaczyna się od godz. 9.30. 
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 Uczestnicy BIEGU mają do przebycia wyznaczoną wcześniej i wylosowaną trasę. 

W charakterystycznych punktach dzielnicy – zaznaczonych na mapie znajdą się stanowiska 

konkursowe. Zadaniem każdej drużyny będzie dotarcie do wyznaczonych punktów i wykonanie 

zadań. 

 Materiały oraz informacje potrzebne do wykonania zadania będą dostępne na stanowiskach 

konkursowych. 

 Za każde wykonane zadanie grupie zostaną przyznane punkty, których ilość będzie decydowała 

o zajętym na mecie miejscu.  Meta znajduje się w budynku Szkoły – Technikum nr 15 w 

Katowicach.. 

 W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów prze  kilka drużyn o zwycięstwie zadecyduje 

dogrywka.  

 Gracze będą poruszać się pieszo po wyznaczonej trasie. Muszą dotrzeć do zaznaczonych na 

mapie punktów w odpowiedniej kolejności. Na mecie sprawdzona zostanie karta punktowa, na 

której muszą znaleźć się zdobyte punkty oraz podpisy osób odpowiedzialnych za obsługę danego 

stanowiska. Do mety gracze docierają w tym samym składzie osobowym. Zobowiązują się 

przestrzegać zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa na ulicy. 

 Laureatem BIEGU zostaje zdobywca największej ilości punktów. 

 Nagrody i dyplomy zostają przyznane trzem najlepszym drużynom.  

 Ogłoszenie wyników nastąpi ok. godz. 14.00. 

 

 

Dodatkowe informacje:  

 Organizatorzy zapewniają każdej drużynie: mapę z wyznaczoną do pokonania trasą oraz kartę 

punktową. 

 W przerwie zabawy koniecznej do wyłonienia zwycięzców i laureatów Organizatorzy 

przygotowali szereg atrakcji dla uczestników. 

 Wszelkie pytania prosimy kierować do osoby odpowiedzialnej za organizację  

Wielopokoleniowego Biegu ku Niepodległej  - Marzeny Lis pod nr tel. w sekretariacie Szkoły:  

32 20 20 011. 

 Regulamin i plakat  Wielopokoleniowego Biegu ku Niepodległej dostępny jest na stronie 

Szkoły www.klenczar.pl oraz na szkolnym profilu Facebooka. 
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 Dane Organizatora: 

 

Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara 

ul. Boya-Żeleńskiego 96 

40-750 Katowice-Kostuchna 

tel. 32-202-00-11 

www.klenczar.pl 

https://www.facebook.com/Oxford.Katowice/ 

 

 

 

 

Zgłoszenie udziału:  

 

Zgłoszenia drużyn do udziału w  Grze  można dokonać  

 telefonicznie -32 202-00-11(sekretariat Szkoły) 

 

 

Harmonogram WIELOPOKOLENIOWEJ GRY MIEJSKIEJ 

 

   9.30 –   9.55  - rejestracja uczestników, rozdanie map z zaznaczoną trasą i opisanymi punktami, 

do których należy dotrzeć. 

   9.55 - 10.00 - omówienie regulaminu zabawy. 

10.00 - 13.30 - wykonywanie konkursowych zadań. 

13.30 – 14.00 - liczenie zebranych punktów startujących zespołów oraz możliwość    

                          udziału w zaplanowanych atrakcjach 

14.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów oraz    

   zaplanowana  NIESPODZIANKA 


