II BIEGI MŁODZIEŻOWE
Z KB HARCOWNIK
Jelcz-Laskowice, 28.09.2019 r.
REGULAMIN
Cele i założenia biegu





Popularyzacja biegania jako najprostszych form czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej
Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Promocja Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz KB Harcownik Jelcz-Laskowice
Impreza przed dzień IV Toyota Crossowego Półmaratonu Harcownika

Organizatorzy
• KB Harcownik Jelcz-Laskowice, www.kbharcownik.pl, www.facebook.com/kbharcownik
e-mail: kbharcownik@wp.pl
Partnerzy
• Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o. Oddział Łęg, NETPAK Sp. z o. o., ArtGraf.co,
Oława24.pl , Gazeta Powiatowa Wiadomości Oławskie, Tomasz Pawlicki-Fotografia Sportowa,
Lokalni Patrioci J-L
Termin i miejsce
 Biegi odbędą się w sobotę w dniu 28.09.2019. w Jelczu-Laskowicach, bieżnia lekkoatletyczna przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach w godzinach 11:00-14:00.
 Szczegółowy program czasowy będzie podany tydzień przed biegiem na stronie wydarzenia w
profilu www.facebook.com/kbharcownik oraz na stronie www.kbharcownik.pl
Trasa i dystans
 Bieżnia lekkoatletyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach
 Dzieci biegają według kategorii wiekowych na różnych dystansach.
1.
2013 i młodsi - Bieg na 100 m
2.
2012-2011 - Biegi na 300 m
3.
2010-2009 - Bieg na 400 m
4.
2008-2007 - Bieg na 600 m
5.
2006-2005 - Bieg na 800 m
6.
2004-2003 - Bieg na 1000 m
7.
2002 - Bieg na 1500 m
Zasady uczestnictwa

Do udziału w zawodach mają prawo wszyscy, którzy zapiszą do biegu, wniosą opłatę startową
oraz zweryfikują się w biurze zawodów.
 Uwaga ! Warunkiem udziału dziecka jest obecność rodzica. Rodzice zobowiązani są do
wyrażenia zgody na piśmie na udział dziecka w zawodach.
 Oświadczenie należy pobrać ze strony zapisów, podpisać i przynieść do biura zawodów. Na
podstawie podpisanej zgody będzie wydawany numer startowy
 Za badania lekarskie uczestników biegu, stan zdrowia oraz przygotowanie fizyczne
odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie prawni w zależności od tego, kto podpisał zgodę na
uczestnictwo zawodnika.
Zgłoszenia do biegu
Za zgłoszenie zawodnika uważa się wykonanie dwóch czynności w kolejności:

1. Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie zapisów
https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/934/ii-biegi-mlodziezowe-z-kbharcownik.html
2. Wniesienie opłaty startowej zanim zostanie osiągnięty limit zawodników
Formularz zgłoszeń wyłączony zostanie 15.09.2019 o godz. 24:00. Dodatkowe zgłoszenia będą
przyjmowane w biurze zawodów, ale ze względów organizacyjnych proszę zapisywać się poprzez
formularz. Dla zapisujących się w biurze zawodów nie gwarantujemy właściwego rozmiaru koszulki.
Limit startujących 500 osób.
Wysokość opłaty startowej
do dnia 15.09.2019 r. – 20 zł.
od 16.09.2019 r. i w biurze zawodów – 30 zł.
Możliwość opłaty poprzez:
a) preferowane płatności przez system płatności internetowych tpay.com na stronie

zapisów https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/934/ii-biegi-mlodziezowe-z-kbharcownik.html

b) na konto KB Harcownik Jelcz-Laskowice, Bank Spółdzielczy: 73958500070020020057870001. W
tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę „Bieg młodzieżowy- imię i
nazwisko dziecka” lub w biurze zawodów.
W przypadku rezygnacji ze startu, wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi i zostanie
przeznaczona na cele organizacyjne imprezy.
Biuro zawodów
•
Weryfikacja elektronicznych zgłoszeń i zapisy dodatkowe w godz. 9:00 – 12.30 w biurze zawodów
na stadionie lekkoatletycznym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
•
Numer startowy będzie wydawany na podstawie podpisanej zgody na udział dziecka w
zawodach przez rodzica /opiekuna prawnego.
•
Podpisanie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
•
Podczas weryfikacji konieczny jest dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego.
Pakiet startowy
W ramach opłaty startowej każde dziecko otrzyma pakiet startowy z pamiątkową koszulką, wodę i/lub
soczek i słodki poczęstunek.
Klasyfikacja końcowa i nagrody
 Prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach wiekowych z elektronicznym pomiarem czasu.
 Każdy zawodnik otrzyma na mecie PAMIĄTKOWY MEDAL.
 Wyróżnienia za miejsca 1,2,3 miejsce w kategoriach wiekowych
Uwaga ! Dekoracje odbywać się będą na bieżąco, po każdym biegu.
Po zakończeniu ostatniego biegu odbędzie się konkurs z nagrodami. Wśród nagród min. Rowery
dziecięce, sprzęt RTV, akcesoria sportowe.
Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Każdy uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko
(w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych
opiekunów). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r.
Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.

Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione
podczas imprezy.

Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników podczas trwania imprezy.
Organizatorzy zapewniają depozyt, szatnie i toalety w miejscu biura zawodów.
Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

Każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z
imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w internecie, prasie, telewizji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.




W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Kierownik zawodów: Jacek Załubski, tel. tel. 604-472-922

