Regulamin "Biegu WOŚP dla dzieci"
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorami imprezy są: Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Baninie, Sołectwo Banino, Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Baninie, Klub Sportowy UKS Lekkoatletyka Banino, Zajęcia Sportowe dla Dzieci
i Młodzieży "4 Piłki" Justyna Urban.

II. CEL
1. Pomoc w zbiórce pieniędzy dla WOŚP.
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 12 stycznia 2020 (niedziela).
2. Uczestnicy biorą udział w biegu w następujących kategoriach:
BIEG MINI MALUSZKA I MALUSZKA
3-5 LAT- DYSTANS 100M
6-8 LAT- DYSTANS 200M
BIEG DZIECI
9-12 LAT- 400M
13-15 LAT- 600M
1. Wszystkie biegi odbywają się z podziałem na chłopców i dziewczynki.
2. Zawody rozpoczynają się o godz. 14:00
3. Wszystkie biegi odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej w Baninie (ul. Tuchomska 15),
oraz parkingu przy Szkole.
4. Organizator zapewnia toalety/ szatnie do przebrania w miejscu przy biurze zawodów.
5. Organizator przewiduje puchary dla zwycięzców biegów w swojej kategorii wiekowej, z podziałem na
chłopców I dziewczynki.

6. Po zakończeniu wszystkich biegów organizator przewiduje losowanie nagród specjalnych.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Organizatorzy przewidzieli pakiet startowy z koszulkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla
PIERWSZYCH 100 opłaconych zgłoszeń. W biegu może wziąć udział nieograniczona liczba uczestników.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w "Biegu WOŚP dla dzieci" muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów, które będzie mieścić się w budynku szkoły podstawowej w Baninie- wejście od placu zabawod godziny 12:30.
W biurze zawodów odbierane będą koszulki.
3. Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka startującego w "Biegu WOŚP dla dzieci" we wszystkich
kategoriach wiekowych, zobowiązany jest podpisać zgodę na udział oraz formularz informujący o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Uczestnicy biegu głównego również są zobowiązani do
podpisania wyżej wymienionego formularza.
Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać document
osobisty) celem weryfikacji danych osobowych.

tożsamości (legitymację szkolną, dowód

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Rejestracja uczestników odbywa się online, poprzez stronę elektronicznych zapisów. Rejestracja
aktywna będzie do 10 stycznia 2020.
2. Opłata startowa dla dzieci i młodzieży wynosi 19 zł. Możliwość startu po wcześniejszej opłacie
startowej na wskazany numer rachunku bankowego:

64 8345 0006 2016 0203 8526 0001
BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE

TYTUŁ PRZELEWU: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, NAZWA IMPREZY BIEGOWEJ: "Biegu WOŚP dla
dzieci"
Opłaty startowej NIE DOKONUJEMY w dniu zawodów.
Cały dochód przeznaczony będzie na akcję WOŚP.
3. Każdy uczestnik biegu otrzymuje:
•

pamiątkowy medal,

•

koszulkę (100 pierwszych opłaconych zgłoszeń),

•

drożdżówkę, ciepłą herbatę, ciepłą zupę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników "Biegu WOŚP dla dzieci"

obowiązuje niniejszy regulamin.

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.

