REGULAMIN BIEGU PRZEDSZKOLAKA I KLAS I-III
W DNIU 29 WRZEŚNIA 2019 ROKU
I. CEL
Popularyzacja aktywności fizycznej wśród najmłodszych
II. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach
Stowarzyszenie Klub Biegowy - Aktywnie w Pniewach
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin : 29.09.2019. (niedziela), godz. 13:20
2. Start i meta – Łazienki Miejskie, ul. Jeziorna w Pniewach
3. Dystans – 300m
Trasa – Start-Łazienki Miejskie- ul. Wodna – Meta – Łazienki Miejskie
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
1. W biegu uczestniczyć mogą dzieci, które zostały zarejestrowane poprzez formularz
elektroniczny
2. Od uczestników nie jest pobierana opłata startowa.
3. Wszyscy uczestnicy muszą być zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Warunkiem dopuszczenia do udziału będzie złożenie podpisu przez rodziców /
opiekunów 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).
4. Weryfikacja uczestników odbędzie się w Biurze Zawodów w dniu 29.09.2019r. w
godzinach: 12.00-13.15 Łazienkach Miejskich.
5. Na mecie każdy uczestnik otrzymuje:
- medal pamiątkowy;
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są do dnia 23.09.2019r, za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego
2. Osobom zgłoszonym po terminie lub przed biegiem w dniu zawodów, Organizator nie
zapewnia pakietu startowego.
V. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro Zawodów mieści się w Łazienkach Miejskich w Pniewach
2. Czynne jest 29.09.2019r. w godzinach od 12.00 do 13.15
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Wszystkich uczestników obowiązują zasady Fair Play.
3. Na trasie wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe, przypięte do koszulek
sportowych na klatce piersiowej.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego zawodów.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów i ponosi odpowiedzialności za
wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestnika biegu.

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów
Wyrażam zgodę na udział córki / syna ................................................................
w IX Biegu Papieskim 5km / 10 km / marszu nordic walking/Bieg
Przedszkolaka/Bieg klas I-III w dn. 29.09.2019r
Oświadczamy, że córka / syn nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do brania
udziału w zawodach sportowo-rekreacyjnych.
Znane nam są postanowienia regulaminu i konsekwencje z tym związane.
Przyjmujemy do wiadomości, że organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw
nieszczęśliwych wypadków, pozostawiając tę kwestię we własnym zakresie uczestników; nie
ponosi tym samym odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas biegu.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych córki/syna w zakresie publikacji
swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w mediach elektronicznych i papierowych.
Wyżej przedstawione dane przyjmujemy do wiadomości i potwierdzamy własnoręcznym
podpisem.

..................................................
/ podpis /

