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Świadczenia rodzinne

Bieg Borków - juŜ 20 sierpnia
W programie tegorocznych Dni Osiecznej przewidziano imprezę sportową, mającą już kilkuletnią tradycję - Bieg Borków.

Fanów biegania nie brakuje, dla-
tego wszystkich zapraszamy na
start w sobotę 20 sierpnia na osiecki
rynek. Początek biegu o godz.
14.00. Jak co roku wyznaczonych
zostało kilka dystansów. W regula-
minie konkursu, który drukujemy
poniżej zawarte są wszystkie szcze-
gółowe informacje.
Regulamin „III Biegu Borków –
Osieczna 2011”
1. Cel imprezy

Popularyzacja i upowszechnia-
nie biegania jako najprostszej formy
aktywności ruchowej. Promocja
Gminy Osieczna w Polsce.
2. Organizator

Urząd Miasta i Gminy Osieczna
3. Termin i miejsce

Bieg odbędzie się dnia 20 sierp-
nia 2011 roku o godzinie 14.00 po
ulicach Osiecznej.
Start i meta: Osieczna – Rynek.
4. Trasa i dystanse

Bieg dla przedszkolaków i mło-
dzieży szkół podstawowych – dys-
tans 1,0 km.

Start : Rynek, dalej: ul. Pod-
górna, ul. Słoneczna, ul. Ks. Pawła
Steinmetza, Plac 600-lecia, ul.
Łącko, ul. 27-Stycznia, meta na
Rynku.

Bieg dla młodzieży szkół i osób
dorosłych – dystans 4 km

Start: Rynek, dalej: ul. Pod-
górna, ul. Słoneczna, ul. Ks. Pawła
Steinmetza, ul. Kopernika, ul. M.
Curie Skłodowskiej, ul. Kopernika,

ul. Miejska Droga, ul. Norwida, ul.
Kopernika, ul. Mickiewicza, ul. Miej-
ska Droga, ul. Słowackiego, ul. Ko-
pernika, ul. Śniadeckich, ul. Miejska
Droga, ul. O. Frankiewicza, Pl. 600
– lecia, ul. Łącko, ul. 27 Stycznia,
meta na Rynku.

Bieg dla osób dorosłych – dys-
tans 12 km

Trasa identyczna jak na dystan-
sie 4 km lecz trzykrotnie pokony-
wana.
5. Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w zawodach
jest przedstawienie aktualnego za-
świadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do udziału w za-
wodach lub własnoręczne złożenie
podpisu pod oświadczeniem o zdol-
ności do udziału w zawodach na
własną odpowiedzialność (w przy-
padku osób poniżej 18. roku życia
wymagana jest pisemna zgoda ro-
dzica lub opiekuna).

Wszyscy zawodnicy startujący w
zawodach muszą zostać zweryfiko-
wani w Biurze Zawodów. Podczas
weryfikacji zawodnik musi posiadać
dowód tożsamości (dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy, młodzież –
legitymacja szkolna) celem kontroli
daty urodzenia.

Weryfikacja zawodników w Biu-
rze Zawodów w dniu zawodów od
godziny 12:00 do najpóźniej pół go-
dziny przed startem biegu.
6. Program zawodów

- godz. 12:00 – 13:30 - wydawa-
nie numerów startowych,

- godz. 14:00 - start biegów na

dystansie 4 km i 12 km,
- godz. 14:10 – start biegu na

dystansie 1,0 km,
- godz. 16:00 – uroczystość za-

kończenia.
7. Kategorie

Dystans 12 km: generalna męż-
czyzn,

M - 18 (1993 – 1967),
M - 35 (1966 – 1957),
M - 55 (1956 –........).
Dystans 12 km generalna kobiet
K – 20 (1991 – 1977),
K – 35 (1976 – 1962),
K – 50 (1961 -........),
Dystans 4 km
M – Mężczyźni,
K – Kobiety,
Dystans 1,0 km
M – 13 (1998 – 1994),
K – 13 (1998 – 1994),
M – 9 (2002 – 1999),
K – 9 (2002 – 1999),

8. Zgłoszenia
Zgłoszenia do biegu przyjmo-

wane będą do dnia 18 sierpnia 2011
r. telefonicznie – w dni robocze w
godz. od 7:00 do 15:00 nr telefonu
065 5 350 016, wewnętrzny 16, w
pozostałe dni i w godzinach po
pracy na nr telefonu 783 703 003.
W dniu zawodów również będą
przyjmowane zgłoszenia. W dniu
zawodów startujący zawodnicy na
dystansie 12 km uiszczą opłatę w
wysokości 15 zł, a startujący na
dystansie 4 km uiszczą opłatę w wy-
sokości 5,00 zł. Za udział w biegu
na 1,0 km opłata nie będzie pobie-
rana.

9. Nagrody
Za miejsca 1-3 w kategorii gene-

ralnej kobiet i mężczyzn na dystan-
sie 12 km zawodnicy otrzymują
puchary i nagrody rzeczowe, jednak
nie będą klasyfikowani w katego-
riach wiekowych.

W kategoriach wiekowych zwy-
cięzcy otrzymają puchary, a na-
grody rzeczowe za miejsca 1-3.

Każdy zawodnik kończący bieg
otrzyma dyplom oraz pamiątkową
nagrodę.

W biegach na dystansie 4 km i
1, 0 km zawodnicy otrzymują na-
grody: zwycięzcy kategorii puchary,
a nagrody rzeczowe za miejsca od
1-3. Każdy zawodnik kończący bieg
otrzyma dyplom oraz pamiątkową
nagrodę.
10. Postanowienia końcowe.

1) Zawody odbędą się bez
względu na pogodę.

2) Organizator zapewnia opiekę
medyczną podczas biegu.

3) Każdy zawodnik otrzyma
numer startowy, który musi być
przypięty z przodu na piersiach.
Uczestnicy biegu na 1,0 km otrzy-
mają karteczkę z imieniem i nazwi-
skiem.

4) Każdy zawodnik jest ubezpie-
czony od następstw nieszczęśli-
wych wypadków.

5) Każdego zawodnika obowią-
zuje ubiór sportowy.

6) Interpretacja regulaminu na-
leży do organizatora biegu tj.
Urzędu Miasta i Gminy Osieczna.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej informuje, że: - od 1 października 2011r. rozpoczyna się nowyokres zasiłkowy dotyczący funduszu alimentacyjnego.
od 1 listopada 2011r. nowy

okres zasiłkowy, dotyczący świad-
czeń rodzinnych,od 16 sierpnia 2011r. można
składać wnioski na stypendia so-
cjalne dla uczniów.

Wszelkie informacje na ten temat
można uzyskać w biurze nr 9, tele-
fonicznie pod nr (065) 535 00 80,
535 00 93 lub na stronie interneto-
wej Ośrodka: www.osieczna.
opsinfo.plWNIOSKI Z KOMPLETEM DO-KUMENTÓW BĘDĄ PRZYJMO-WANE

OD DNIA:
01. 08. 2011r.- do funduszu ali-

mentacyjnego,
01. 09. 2011r.- do świadczeń ro-

dzinnych
16. 08. 2011r. - stypendia so-

cjalne dla uczniów
OD PONIEDZIAŁKU DO

PIĄTKU W GODZ. OD 08.00 DO
13.00

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 i 4
ustawy o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze
zm.) osobom ubiegającym się o
świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy, które złożą wniosek wraz
z kompletną dokumentacją:

1) do dnia 30 września br.,
świadczenia przysługujące za m-c
listopad br. zostaną wypłacone do
dnia 30 listopada br.;

2) w okresie od dnia 1 paździer-
nika br. do dnia 30 listopada br.,
świadczenia przysługujące za m-c
listopad br. zostaną wypłacone do
dnia 31 grudnia br.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 3, 4

i 5 ustawy o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (Dz. U. z
2008r. Nr 192, poz. 1378 ze zm.)
osobom ubiegającym się o świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy, które złożą
wniosek wraz z kompletną doku-
mentacją:

1) do dnia 31 sierpnia, ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego oraz wypłata tych
świadczeń przysługujących za mie-
siąc październik nastąpi do dnia 31
października;

2) w okresie od dnia 1 września
br. do dnia 31 października ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego oraz wypłata tych
świadczeń przysługujących za mie-
siąc październik nastąpi do dnia 30
listopada.

W związku z możliwością uzys-
kania przez uczniów pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Osiecznej informuje,
że wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego należy składać w Miejsko
- Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Powstańców Wlkp. 6:od 16 sierpnia do 15 wrześ-nia 2011 r. (szkoły podstawowe,
gimnazja i ponadgimnazjalne) oraz,do 15 października 2011 r.
(słuchacze kolegiów nauczyciel-
skich, nauczycielskich kolegiów ję-
zyków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych).

Informacje pod numerami telefo-
nów – 883 643 843; (065) 535 00 80;
(065) 535 00 93


