Regulamin "Biegu Przedszkolaka"
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorami imprezy są: Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Baninie, Radni Gminy Żukowo z naszej
miejscowości, Sołtys Wojciech Koza- Zatoński, Rada Sołecka, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w
Baninie, Klub Sportowy UKS Lekkoatletyka Banino, Zajęcia Sportowe dla Dzieci i Młodzieży "4 Piłki"
Justyna Urban.

II. CEL
1. Głównym celem biegu jest pomoc w zbiórce pieniędzy na zakup protezy ręki dla piętnastoletniej
Pauliny, mieszkanki naszej gminy.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Banina i okolic.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2019 (sobota).
2. Uczestnicy biorą udział w biegu w następujących kategoriach:
•

poniżej 5 lat (bieg z rodzicem)- dystans 80m - bieżnia tartanowa na stadionie przyszkolnym, start
godz. 11:45.

•

pięciolatki - dystans 100m - bieżnia tartanowa na stadionie przyszkolnym, start godz. 12:00.

•

sześciolatki - dystans 100m - bieżnia tartanowa na stadionie przyszkolnym, start godz. 12:15.

•

siedmiolatki - dystans 150m - stadion przyszkolny, start godz. 12:30.

•

ośmiolatki - dystans 200m - stadion przyszkolny, start godz. 12:45.

•

dziewięciolatki - dystans 250m - stadion przyszkolny, start godz. 13:05.

•

dziesięciolatki i jedenastolatki - dystans 500m - stadion przyszkolny, start godz. 13:25.

•

dwunasto i trzynastolatki - dystans 900m - jedna pętelka biegu głównego, start godz. 13:50.

•

bieg główny bez kategorii wiekowej - dystans 1900m (bieg uliczny), start 14:15.

Wszystkie biegi odbywają się z podziałem na chłopców i dziewczynki.
Zawody rozpoczynają się od godz. 11:30.
3. Meta biegów w kategoriach: poniżej pięciu lat, pięciolatki, sześciolatki, siedmiolatki, ośmiolatki,
dziewięciolatki, dziesięcio i jedenastolatki, znajduje się na stadionie. Start/meta biegu dwunasto i
trzynastolatków oraz biegu głównego znajduje się na parkingu przy Szkole Podstawowej w Baninie (ul.
Tuchomska 15).

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Organizatorzy przewidzieli pulę 300 miejsc. Do udziału w zawodach liczy się kolejność zgłoszeń.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w "Biegu Przedszkolaka” muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów, które będzie się mieścić na stadionie przyszkolnym pod namiotem. Biuro zawodów będzie
czynne w dniu biegu od godz. 9:30.
3. Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka startującego w "Biegu Przedszkolaka" we wszystkich kategoriach
wiekowych, zobowiązany jest podpisać zgodę na udział oraz formularz informujący o braku
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Uczestnicy biegu głównego również są zobowiązani do
podpisania wyżej wymienionego formularza.
Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną celem weryfikacji
danychosobowych.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Rejestracja uczestników odbywa się online, poprzez stronę elektronicznych zapisów. Rejestracja
aktywna będzie do 5 czerwca 2019.
2. Opłata startowa dla dzieci i młodzieży wynosi 5 zł. Opłata startowa dla osób pełnoletnich wynosi 10zł.
Płatność dokonywana będzie poprzez wrzucenie dobrowolnej sumy (jednak nie niższej niż przewidziana
w regulaminie) do puszek w biurze zawodów. Cały dochód z puszek przeznaczony będzie na zakup
protezy ręki dla Pauliny z naszej gminy.
3. Każy uczestnik biegu otrzymuje:
•

numer startowy,

•

pamiątkowy medal.

Zdobywcy miejsc I - III w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców otrzymują statuetki i nagrody
rzeczowe.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników "Biegu Przedszkolaka" obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na
wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. Impreza objęta jest ubezpieczeniem
OC.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

