
              
 

ZAPROSZENIE 
 

19 maja 2019 r. (niedziela) ulicami Koźla po raz IX pobiegną zawodnicy Biegu Koziołków pod 

patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 

wszystkich mieszkańców Kędzierzyna-Koźla do kibicowania biegaczom. 

Także w tym roku organizujemy konkurs z nagrodami dla najlepiej zorganizowanej grupy 

dopingującej. Grupa powinna liczyć od 10-15 osób, a konkurs składa się z dwóch etapów.  

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić grupę do 13.05.19 r. przesyłając wypełnioną kartę 

zgłoszeniową (zał. nr 1) na adres sport@mosirkk.pl. Zadaniem każdej z grup jest zagrzewanie 

zawodników do sportowej rywalizacji na trasie biegu 19.05.2019 (można przygotować plakat, planszę 

lub inne środki przekazu). Rozstrzygniecie konkursu nastąpi po zakończonym biegu. O wyborze 

nagrodzonej grupy zadecydują zawodnicy, którzy po ukończonym biegu wskażą swojego faworyta.                    

Na najlepszą ekipę czeka nagroda w wysokości 500,00 złotych, która zostanie przekazana przelewem na 

konto kapitana drużyny lub instytucji którą reprezentuje. Nagrodą za zajęcie II miejsca jest godzinny 

pobyt dla grupy max. 15 osobowej na małym basenie w Krytej Pływalni (po wcześniejszej rezerwacji). 

zaproszenie na zorganizowane zajęcia w Krytej Pływalni, III miejsce zaproszenie do kręgielni dla całej 

drużyny na 1 godzinę. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie (zał. nr 2).  

Liczy się kreatywność i dobra zabawa. 

 

 

 Serdecznie zapraszamy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 Zał. nr 2 

     

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE DOPINGOWANIE ZAWODNIKÓW 

 „IX BIEGU KOZIOŁKÓW”  

I. Organizator: 

               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu 

II. Termin i miejsce: 

     Konkurs odbędzie się 19 maja 2019 r. w godz. 12.00-13.30 na trasie biegu. 

III. Uczestnictwo: 

     Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zgłoszonych, zorganizowanych grup, które chcą kibicować    

     Zawodnikom podczas „IX Biegu Koziołków pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle”. 

IV. Cel konkursu: 

1. Promocja aktywnego stylu życia. 

2. Udział mieszkańców miasta w wydarzeniu sportowym. 

3. Nauka kulturalnego i kreatywnego wspierania sportowców oraz promocja „IX Biegu Koziołków    

  pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle”. 

4. Realizacja kalendarza imprez MOSiR. 

V. Zasady konkursu: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby zainteresowane kibicowaniem 

2. W konkursie mogą wziąć udział grupy złożone od 10 do 15 osób. 

3. Każda grupa musi mieć pełnoletniego przedstawiciela. W przypadku grup złożonych z osób   

  niepełnoletnich, przedstawiciel sprawuje opiekę nad grupą oraz odpowiada za jej działania podczas  

  trwania konkursu. 

4. W pierwszym etapie (trwającym do 06 maja 2019 r.) uczestnicy zgłaszają się do udziału  

   w konkursie, wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres Organizatora sport@mosirkk.pl,          

   14 maja 2019 roku do grup zgłoszonych zostanie przesłana informacja o odebraniu nr   

   startowego. Pojedynczy punkt kibicowania będzie odcinkiem znajdującym  się bezpośrednio przy   

   trasie biegu i może mieć od 20 do 50 metrów. Każda grupa własnoręcznie i na swój koszt wykonuje  

   oraz eksponuje plakat,  planszę lub inne środki  artystyczne. Numer startowy ekipa otrzymuje od  

   Organizatora. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończonym biegu. O wyborze nagrodzonej grupy    

   zadecydują Zawodnicy, którzy po ukończonym biegu wskażą swojego faworyta ustawionym na  

   mecie wolontariatowi. Zawodnicy będą mogli zagłosować na jedną wybraną grupę.  

6. Nagroda za I miejsce w postaci 500,00 złotych brutto zostanie przekazana przelewem na konto 

kapitana ekipy lub instytucji którą reprezentuje. II miejsce – godzinny pobyt dla grupy max. 15 

osobowej na małym basenie w Krytej Pływalni (po wcześniejszej rezerwacji). Zaproszenie na 

zorganizowane zajęcia w Krytej Pływalni, III miejsce zaproszenie do kręgielni dla całej drużyny 

na 1 godzinę. Każda ekipa wyznacza swoje miejsce*, w którym będzie kibicować zawodnikom 



podczas biegu, zgodnie z załączona mapą. Gdy miejsce nie zostanie wskazane przez ekipę biorącą 

udział  w konkursie dokona tego Organizator.  

VI.   Postanowienia końcowe: 

       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwołania konkursu 

       bez  podawania przyczyn. O zmianach lub odwołaniu konkursu organizator poinformuje na stronie 

internetowej www.mosirkk.pl 

       Wypełnienie i dostarczenie do Organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją  

niniejszego Regulaminu.  

 

 

               

*- decyduje kolejność zgłoszeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Zał. nr  1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

KONKURSU NA NAJLEPSZE DOPINGOWANIE   

  „IX BIEGU KOZIOŁKÓW” 

 

 

NAZWA DRUŻYNY:…………………………………………………………………………………………………………………………..              

LICZBA CZŁONKÓW:………………………………………………………………………………………………………………………     

KAPITAN DRUŻYNY:……………………………………………………………………………………………………………………..     

TELEFON KONTAKTOWY:………………………………………………………………………………………………………..               

E-MAIL KONTAKTOWY:……………………………………………………………………………………………………………..   

PROPOZYCJA MIEJSCE NA TRASIE *:…………………………………………………………………………  

 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że grupa zapoznała się  

z Regulaminem konkursu oraz w pełni akceptuje jego treść. 

 

 

Wypełnia jury. 

Przyznany numer startowy: …………………………………………………………………………. 

Liczba zdobytych głosów:…………………………………………………………………………………… 

MIEJSCE W KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ:…………………………………………………………… 

*- zgodnie z załączoną mapą trasy 

 

 

 

 


