
Regulamin „Biegów Szakalątka” 

Organizator: 

▪ Klub Sportowy „Szakale Bałut Łódź” 

Kategorie: 

Biegi rozegrane zostaną na dystansach: 

▪ ~250 m – bieg dla dzieci z roczników 2014 – 2017 

▪ ~500 m – bieg dla dzieci z roczników 2010 – 2013 

▪ ~1000 m – bieg dla dzieci z roczników 2007 – 2009 

Zasady uczestnictwa: 

▪ Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą poprzez stronę 

https://zapisy.inessport.pl/ do wyczerpania limitu 50 zawodników dla 

każdej z kategorii wiekowych. 

▪ Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie 

www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane 

dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu. 

▪ Zgłoszenia do biegów dziecięcych zostaną uruchomione w dniu 7 

października 2022 roku o godzinie 19:00 i będą przyjmowane tylko i 

wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.zapisy.inessport.pl 

▪ Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 23 października 2022 roku 

lub po wyczerpaniu się limitu miejsc. 

▪ Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej 

następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni 

proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która będzie 

weryfikowana w biurze zawodów. 

▪ W biegach dziecięcych pobierana będzie opłata startowa w 

wysokości 20 zł. 

▪ Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu 

internetowego Przelewy24. 

▪ Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, 

przez którą należy dokonać opłaty startowej. 

http://www.zapisy.inessport.pl/


▪ Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie 

zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności. 

▪ Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia 

uczestnictwa. 

▪ Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny 

wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej. 

▪ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji 

przelewów bankowych i pocztowych. 

▪ W tracie biegów nie będzie wykonywany elektroniczny pomiar czasu. 

Wszystkie dzieci startujące w biegu otrzymają pamiątkowy medal oraz 

napój i słodycze w ramach „pakietu metowego”. 

▪ Do ustalenia miejsc na mecie wykorzystany zostanie zapis video. Wyniki 

(kolejność na mecie) opublikowane zostaną na stronie organizatora – 

każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który bezwzględnie musi być 

zamieszczony z przodu na klatce piersiowej dziecka. W innym 

przypadku jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane. 

▪ Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w Biurze 

Zawodów. Szczegółowy harmonogram pracy Biura będzie udostępniony i 

opublikowany w komunikacie startowym. 

▪ Każdy rodzic/opiekun w celu odbioru numeru startowego dziecka 

będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną 

kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu 

administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed 

zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie 

zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje 

konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową. 

▪ Godziny startów poszczególnych grup: 

▪ 11:00 – bieg dla dzieci z roczników 2014 – 2017 

▪ 11:15 – bieg dla dzieci z roczników 2010 – 2013 

UWAGA: zbiórka dzieci roczników 2010-2017 o godz. 11.00 

przy START/META 

▪ 11:30 – bieg dla dzieci z roczników 2007 – 2009 

▪ UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa w biegach dziecięcych startują 



wyłącznie dzieci bez towarzystwa rodziców / opiekunów prawnych. 

Zachęcamy rodziców do kibicowania wzdłuż trasy biegów.  

▪ W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas 

biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa. 

▪ W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać 

dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub 

książeczkę zdrowia dziecka). 

▪ Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko. 

▪ Informacja dodatkowa: Organizatorzy przygotowani są na uczestnictwo 

150 dzieci. 

▪ Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu 

głównego, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w XII 

Półmaratonu Szakala i I Crossu Szakala. 

 


