REGULAMIN
Biegu i Pikniku „Waleczne Dzieciaki – Przygoda na Wyspie”
w dniu 26.06.2021

CELE IMPREZY
1.Rozpowszechnianie i popularyzacja aktywności ruchowej, w tym biegu z przeszkodami
jako jej atrakcyjnej formy dla dzieci
2.Zabawa poprzez sport.
3.Przekazanie dzieciom idei olimpijskich, takich jak rywalizacja fair play, solidarności i
pomocy innym
4.Integracja dzieci pełnosprawnych z dziećmi z niepełnosprawnościami
5.Propozycja wakacyjnej atrakcji dla dzieci

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Waleczne Serca
ul. Azaliowa 9
85-485 Bydgoszcz
tel. 604543474

mail t.ol@wp.pl

Finansowanie projektu – Miasto Bydgoszcz w ramach małego projektu społecznego ze
środków Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
TERMIN I MIEJSCE
1.Waleczne Dzieciaki – Przygoda na Wyspie to nazwa biegu z przeszkodami i pikniku dla
dzieci.
2.Impreza odbędzie się w dniu 26.06.2021 o godz. 11:00 na Wyspie Młyńskiej w
Bydgoszczy
Uczestnicy, w zależności od kategorii wiekowej będą mieli wyznaczony przedział czasowy,
w którym będą mogli pokonać trasę biegu. Przewidywane są następujące przedziały
czasowe
• Godz. 11:00-12:00 dzieci w wieku 2-4 lat
• Godz. 12:00-13:00 dzieci w wieku 5-7 lat
• Godz. 13:00-14:00 dzieci w wieku 8-10 lat
• Godz. 14:00-15:00 dzieci w wieku 11-13 lat
Start w danym przedziale czasowym będzie odbywał się w chwili zgłoszenia kilku lub
kilkunastu osób

FORMUŁA RYWALIZACJI
Waleczne Dzieciaki – Przygoda na Wyspie to bieg z atrakcjami dla dzieci w wieku 2-14 lat
łączący elementy biegu terenowego z elementami biegu na orientację i gry miejskiej
Uczestnicy do pokonania będą mieli oznaczoną trasę ok 500m zlokalizowaną w całości na
Wyspie Młyńskiej. Na trasie będą znajdować się przeszkody i zadania specjalne do
wykonania wymagające od uczestników sprytu, sprawności, kondycji i myślenia. Nie
będzie konieczności zamykania części wyspy na potrzeby organizacji imprezy

WARUNKI I UCZESTNICTWO
1.Prawo startu w Imprezie mają osoby urodzone w latach 2007-2019, których opiekunowie
prawni podpiszą wymagane przez Organizatora Oświadczenie
2.Wskazane jest także dokonanie rejestracji na stronie ELEKTRONICZNEZAPISY
Każda zarejestrowana osoba będzie ubezpieczona od NNW, będzie miała pomierzony czas
biegu oraz weźmie udział w losowaniu nagród wśród wszystkich uczestników
3 Udział w imprezie jest bezpłatny
4.W dniu imprezy, w wyznaczonym przedziale wiekowym należy zgłosić się na
miejscu startu Imprezy w celu weryfikacji danych, a także złożenia wypełnionego i
podpisanego Oświadczenia, przy czym:
1.Oświadczenie zawiera informację o stanie zdrowia dziecka dopuszczającym do
startu, deklarację o starcie dziecka na odpowiedzialność opiekuna prawnego,
akceptację Regulaminu, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
wizerunku uczestnika imprezy.
2.W celu dokonania weryfikacji należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze
zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja, paszport, prawo jazdy) lub w przypadku
pośredniczenia: kserokopię dokumentu tożsamości opiekuna prawnego uczestnika,
wypełnione i podpisane upoważnienie oraz oświadczenie podpisane przez osobę
reprezentowaną.
3.Uczestnicy, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane, nie zostaną
dopuszczeni do startu.
5.Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy.
6.Zgłaszając uczestnictwo małoletniego w zawodach, każdy rodzic/opiekun uczestnika
oświadcza, że:
1.Dziecko bierze udział w Imprezie na odpowiedzialność rodzica/opiekuna z pełną
świadomością
zagrożenia wynikającego z charakteru Imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku
utraty zdrowia i życia.
2.Dziecko posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do

uczestnictwa w Imprezie.
3.Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na
zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych,
internetowych i w formie drukowanej.
4.Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo wizerunku, udzielając tym samym organizatorowi nieodpłatnej licencji
na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO
1.Rodzice mają możliwość towarzyszenia najmłodszym dzieciom podczas pokonywania
trasy biegu. Tym samym, rodzic zgadza się, iż:
1.ma świadomość zagrożenia wynikającego z charakteru Imprezy, które mogą
polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia, i nie będzie z tego tytułu zgłaszać
żadnych roszczeń,
2.posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych oraz umożliwiający
udział w Imprezie jako osoba towarzysząca przy dziecku,
3.wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych
danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie
drukowanej,
4.wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo wizerunku, udzielając tym samym organizatorowi nieodpłatnej licencji
na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.
2.Uczestnicy biegu, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie
obiektu, w którym odbędzie się Impreza zobowiązane są do przestrzegania zasad porządku i
bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatora, w tym:
1.Nie przekraczania zabezpieczeń ustawionych wzdłuż trasy biegu,
2.Nie wchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących Imprezę,
3.Używania przeszkód na trasie tylko w sposób zalecany przez Organizatora i tylko
w ramach uczestnictwa w wyścigu,
4.Przekraczania dróg i ścieżek na trasie tylko w miejscach wyznaczonych .
3.Ponadto, uczestnicy Imprezy, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się
na terenie obiektu, w którym odbędzie się bieg „Waleczne Dzieciaki”, mają obowiązek
przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania
pozostałych uczestników Imprezy.
4.Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób
zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
5.Osoby przebywające na terenie Imprezy nie mogą stwarzać swoim zachowaniem
zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego oraz innych.
6.Organizator zapewnia opiekę medyczną i ratownika WOPR na terenie Imprezy.
7.Organizator ma prawo nie dopuścić do biegu i usunąć z terenu Imprezy osoby wobec
których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających.

OCHRONA WIZERUNKU

1.Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Imprezy oraz kibice wyrażają zgodę na
publikację ich oraz ich podopiecznych wizerunku w relacjach z Imprezy zamieszczonych na
stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych Imprezy.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.Pisemne reklamacje i protesty wysłane na adres e-mail: t.ol@wp.pl rozpatrywane będą w
przeciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora pisemnego zażalenia.
2.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie trwania Imprezy.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty lub zniszczenie
przedmiotów własnych uczestnika w związku z uczestnictwem w Imprezie.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wydarzenia czy przełożenie
terminu i zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone i wybrudzone ubranie i buty
dziecka.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie i wszelkich i postanowieniach związanych z uczestnictwem w biegu
Waleczne Dzieciaki.

PAMIĘTAJMY
Przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa i fair play oraz nie zostawiajmy po sobie
bałaganu.
Bieg jest przede wszystkim zabawą. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a uśmiech
dziecka bezcenny.

