
REGULAMIN BIEGU PRZEDSZKOLAKA 

                                         W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU 

I. CEL 

   Popularyzacja biegania jako aktywnej formy rekreacji i spędzania wolnego czasu  

   oraz integracja ludzi aktywnych ruchowo. 

II. ORGANIZATOR 

   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Termin : 1 października 2017r. (niedziela), godz. 13.30 

2. Start i meta – Łazienki Miejskie w Pniewach 

3. Dystans – 200m 

4. Trasa – Start/Meta – Łazienki Miejskie-ul. Jeziorna 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA 

1. W biegu prawo startu mają dzieci uczęszczające do przedszkola z rocznika 2013 i      starsze. 

      2. Wszyscy uczestnicy muszą być zweryfikowani w Biurze Zawodów.  

Warunkiem dopuszczenia do udziału będzie zgłoszenie dziecka przez rodzica lub prawnego 

opiekuna w przedszkolu oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o  

            starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie  

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095)  

      3. Weryfikacja uczestników odbędzie się w Biurze Zawodów w dniu 01.10.2017r. w  

          godzinach: 13.00-13.15 na Biurze zawodów w Łazienkach Miejskich-ul. Jeziorna. 

      4. Na mecie każdy uczestnik otrzymuje: 

          - medal pamiątkowy; 

          - wodę; 

      5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  

 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są do dnia 25.09.2017r, do godz.15.00 w przedszkolach, do 

których uczęszcza dziecko. 

2. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, rok urodzenia. 

3. Dzieci uczęszczające do przedszkoli spoza Pniew,  mogą być zgłaszane drogą elektroniczną pod 

adresem hala@pniewy.org  

  

    VI. BIURO ZAWODÓW 

       1. Biuro Zawodów mieści się Łazienkach Miejskich-ul. Jeziorna w Pniewach 

       2. Czynne jest 1.10.2017r. w godzinach od 12.00 do 15.00 

    VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Każdy uczestnik biegu na starcie otrzymuje numer startowy z chepem, który należy zwrócić na 

mecie. 

3. Bieg przeprowadzony zostanie na dystansie 200m – oddzielnie dla dziewczynek i chłopców 

4. Wszystkich uczestników obowiązują zasady Fair Play. 

5. Na trasie wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe, przypięte do koszulek 

sportowych na klatce piersiowej. 

6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego zawodów. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, wynikające 

z winy uczestnika biegu. 

8. Wśród uczestników prowadzona będzie klasyfikacja oddzielnie dla dziewczynek i chłopców. 
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