REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ „ŻUŁAWSKIE PRZEŁAJE”

Cele imprezy
- Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zapobieganiu uzależnieniom.
- Popularyzowanie biegania wśród dzieci jak i ludzi starszych, jako element aktywności fizycznej, która
ma wpływ na zdrowie człowieka.
- Propozycja rozsądnego spędzania wolnego czasu.
- Promocja gminy Markusy, jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.
- Promocja Szkoły Podstawowej w Zwierznie
- Wspólne przeżywanie uroczystości.
- Zaangażowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz szkoły.
Organizator
-Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Zwierznie wraz z opiekunem p. Robertem Szulima
Termin i miejsce
-Impreza odbędzie się w dniu 18 maja 2019r. (sobota) godzina 12.00 przy Szkole Podstawowej w
Zwierznie.
Szczegółowy program
- 12.00 – Uroczyste powitanie przybyłych gości.
- 12.15- Bieg dla najmłodszych (ok. 100m)
- 12.30 - Bieg dla uczniów klas 1-3 (ok. 200m)
- 12.45- Bieg dla uczniów klas 4-6 (ok. 400m)
- 13.00- Bieg od lat 14 do 100 (ok. 4km)
- 13.00- Bieg od lat 14 do 100 (ok. 9km)
- 14.20- Podsumowanie biegu - wręczenie nagród.
- 14.20- Grill, wiejski stół oraz kawiarenka.
Płatność
1. Opłata startowa wynosi 20 zł. (Zebrane fundusze w całości zostaną przekazane na Radę Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Zwierznie)
2. Organizator nie wystawia faktur VAT ani nie dokonuje zwrotu wpłaconej już opłaty
startowej.
3. Dokonanie opłaty do dnia zawodów w biurze zawodów oraz pobranie numeru startowego jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Pozostałe ustalenia i informacje:

1. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal, wodę, posiłek regeneracyjny po biegu.
2. Bieg ma charakter rekreacyjny, nie będzie profesjonalnego pomiaru czasu.
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
4. Zawodnicy są zobowiązani do startu z przypiętym numerem startowym.
5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
6. Zawodnicy zabezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ubezpiecza
uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
7. Wszelkie zmiany dotyczące wydarzenia będą na bieżąco umieszczane na stronie
zapisów.
8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
9. Organizator zapewnia szatnię i depozyt.
10. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby naruszające
regulamin oraz zasady porządku publicznego.
11. Zabrania się wnoszenia na miejsce Biegu substancji nielegalnych, odurzających,
alkoholowych oraz podnoszących wydajność fizyczną.
12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

Warunki uczestnictwa
1.W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy spełniają poniższe warunki:
a) W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi swoje uczestnictwo
w biegu za pomocą formularza zgłoszeniowego, oraz w dniu biegu w Biurze Zawodów
podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
b) Zawodnicy w wieku do 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletniości), poza
wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, zobowiązani są dodatkowo do posiadania pozwolenia na
udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia
osoby niepełnoletniej do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w
momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

